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1. UVOD

prepletajo mediteranski, submediteranski, srednjeevropski,
ilirski in alpski biogeografski elementi. Tako na primer eden
blizu drugega uspevajo alpski (npr. avrikelj) in mediteranski
predstavniki (npr. praprot venerini lasci). Alpske vrste so na
hladnejšem dnu udornic našle zatočišče med otoplitvami po
ledenih dobah (glacialni relikti) – Unescovo merilo a-ii, a-iv;
– Velika dolina je klasično nahajališče Justinove zvončice (Campanula justiniana), ki uspeva samo v jugozahodni
Sloveniji (endemična rastlina), med ogroženimi živalskimi
vrstami izstopajo netopirji, podzemska jamska favna – Unescovo merilo a-iv;
– območje ima tudi velik kulturno-zgodovinski pomen,
saj je bilo poseljeno vse od mezolitika. Dolgotrajno sožitje
narave in človeka se odraža v tipični kraški kulturni krajini, vključno s pretanjenim poselitvenim vzorcem in kraško
stavbno dediščino. Območje je zgodovinsko pomembno s
stališča temeljnega raziskovanja krasa in kraških pojavov
vsaj od 17. stoletja (Valvasor) do danes. Pomembna je tudi
pričevalna vloga Škocjanskih jam za obdobje nadelovanja
poti za turistični obisk.

1.1 Utemeljitev izjemne vrednosti Škocjanskih jam kot
svetovne dediščine

1.1.2 Izpolnjevanje pogojev celovitosti za območja
svetovne dediščine na področju narave

Škocjanske jame so predvsem naravni pojav izjemne
svetovne vrednosti, postavljen ob bok Grand Canyonu, Velikemu koralnemu grebenu, Galapagosu, Mount Everestu ...
To potrjuje vpis na seznam svetovne kulturne in naravne dediščine (1986) v okviru Konvencije o svetovni kulturni in naravni dediščini (Pariz, 1972). V skladu z 2. členom konvencije
mora vsako vpisano območje svetovne dediščine izstopati v
svetovnem merilu glede na estetska ali znanstvena merila in
temeljiti na zmožnosti države, da zagotovi dolgoročno ohranjanje območja (merilo celovitosti).

V Sloveniji na področju narave izpolnjujeta strokovna
merila za vpis v seznam svetovne dediščine samo dve območji, poleg Škocjanskih jam še sistem kraške Ljubljanice,
ki pa ne ustreza pogojem celovitosti, saj mora država zagotoviti dolgoročno ohranitev območja, to je ustrezen način
zavarovanja, zavarovano območje mora biti primerno veliko,
s čimer je zagotovljeno ohranjanje lastnosti, zaradi katerih
je vpisano med svetovno dediščino, imeti mora upravljavca,
upravljalski načrt, zagotovljene finančne vire in ustrezno osebje za izvedbo ciljev zavarovanja. Po Konvenciji o svetovni
kulturni in naravni dediščini za ohranitev vpisanega območja
jamči država.
Škocjanske jame so vpisane tudi na seznam mednarodno pomembnih mokrišč v skladu s Konvencijo o mokriščih,
ki so mednarodnega pomena, zlasti kot prebivališča močvirskih ptic (Ramsar, 1972; v nadaljnjem besedilu: Ramsarska
konvencija), in sicer kot prvo podzemno mokrišče (1999).
Ohranjanje kolonij netopirjev in nemotene migracije
so pomembne za izpolnjevanje obveznosti iz Konvencije
o varstvu selitvenih vrst prostoživečih živali (Bonn, 1979; v
nadaljnjem besedilu: Bonnska konvencija), predvsem sporazuma Eurobats.

5898.

Odlok o programu varstva in razvoja parka
Škocjanske jame za obdobje 2006–2010
(OdPVRPŠJ)

Državni zbor Republike Slovenije je na podlagi 13. člena Zakona o regijskem parku Škocjanske jame (Uradni list
RS, št. 57/96, 7/99 – ZVKD in 110/02 – ZGO-1) ter v povezavi
s 107. in 108. členom Poslovnika državnega zbora (Uradni
list RS, št. 35/02 in 60/04) na seji dne 19. decembra 2006
sprejel

ODLOK
o programu varstva in razvoja parka Škocjanske
jame za obdobje 2006–2010 (OdPVRPŠJ)

1.1.1 Utemeljitev strokovnih meril za območja svetovne
dediščine na področju narave
– največji doslej znani podzemski kanjon na svetu –
Unescovo merilo a-i, a-iii;
– primer kontaktnega (stičnega) krasa, ki se je razvil
na stiku med flišem in apnenci; krasoslovci so se pri opisu
udornic opirali prav na Veliko in Malo dolino, izraz se uporablja v mednarodni kraški terminologiji (collapse doline); na
majhnem prostoru so razviti številni kraški pojavi (ponori, naravni mostovi, soteska, kotlice, udornice, brezna, podzemni
kanjon, zasigani rovi, izviri …) – Unescovo merilo a-i;
– Velika in Mala dolina, ponorni del jam in podzemni kanjon so primeri izjemne naravne lepote in imajo velik estetski
pomen – Unescovo merilo a-iii;
– zaradi posebnih mikroklimatskih razmer se je v Veliki in Mali dolini razvil izjemen ekosistem, v katerem se

1.1.3 Obveznosti iz zakonodaje Evropske unije
Park Škocjanske jame je vključen v omrežje Natura
2000, saj je pomemben za vzdrževanje ugodnega stanja
ohranjenosti za naslednje evropsko pomembne habitatne
tipe in vrste:
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– 62A0 vzhodna submediteranska suha travišča (Scorzoneretalia villosae)
– 8210 karbonatna skalnata pobočja z vegetacijo skalnih razpok
– 8310 jame, ki niso odprte za javnost (del jamskega
sistema)
– 1304 veliki podkovnjak (Rhinolophus ferrumequinum)
– 1310 dolgokrili netopir (Miniopterus schreibersi)
– 1316 dolgonogi netopir (Myotis capaccinii)
Če bo zaščiteno območje razširjeno, tudi:
– 1186* človeška ribica (Proteus anguinus)*
S stališča ciljev Direktive Sveta 92/43/EGS z dne
21. maja 1992 o ohranjanju naravnih habitatov ter prosto
živečih živalskih in rastlinskih vrst (UL L št. 206 z dne 22. 7.
1992, str. 7) s spremembami (v nadaljnjem besedilu: Direktiva o habitatih) so Škocjanske jame zaradi lege med Alpami
in Dinarskim gorstvom ter Sredozemljem ključen element
celovitosti evropskega ekološkega omrežja. V preteklosti se
je območje potrdilo kot zatočišče vrst pri podnebnih spremembah, zaradi česar vpliva na njihovo razširjenost.
Z varstvom območja Škocjanskih jam zagotavljamo
ohranitev ogroženih rastlinskih in živalskih vrst državnega
pomena skladno s Pravilnikom o uvrstitvi ogroženih rastlinskih in živalskih vrst v rdeči seznam (Uradni list RS, št.
82/02), pomembna je tudi njegova vloga pri dolgoročnem
zagotavljanju preživetja in dostojnega življenja domačega
prebivalstva.
Škocjanske jame so mednarodno priznano (Unesco)
območje svetovnega pomena, zato je odgovornost države za
njihovo ohranjanje še večja in pomembnejša. Določila Konvencije o svetovni kulturni in naravni dediščini opredeljujejo
standarde varstva, med katere sodijo pravno varstvo (zavarovano območje) in urejeno upravljanje (strokovni, izvedbeni
nadzor, upravljavec, upravljalski načrt, finančna sredstva,
kadrovski potencial …).
Izvajanje navedene konvencije se navezuje na izpolnjevanje obveznosti iz drugih ratificiranih mednarodnih predpisov (Ramsarska konvencija, Konvencija o biološki raznovrstnosti, Bonnska konvencija), evropske zakonodaje (Natura
2000) in ne nazadnje Zakona o ohranjanju narave (Uradni list
RS, št. 96/04 – uradno prečiščeno besedilo).
1.2 Namen ustanovitve Regijskega parka
Škocjanske jame
Regijski park Škocjanske jame (v nadaljnjem besedilu:
PŠJ) je bil ustanovljen leta 1996 z namenom ohranjanja in
raziskovanja izjemnih geomorfoloških, geoloških, hidroloških
znamenitosti, redkih in ogroženih rastlinskih in živalskih vrst,
paleontoloških in arheoloških najdišč, etnoloških in arhitekturnih značilnosti in kulturne krajine ter zagotavljanja možnosti
za ustrezen razvoj. Zaradi posebne naravne, kulturne, zgodovinske oziroma estetske vrednosti so v parku posamezni
deli nepremične naravne in kulturne dediščine še posebej
zavarovani z zakonom.
1.3 Mednarodni pomen regijskega parka
Škocjanske jame
1.3.1 Konvencija o svetovni kulturni in naravni dediščini
Konvencijo je sprejela Generalna konferenca Unesca
16. novembra 1972 v Parizu, veljati je začela leta 1976. Njen
cilj je ugotavljati, zavarovati, predstavljati in prenašati kulturno in naravno dediščino svetovnega pomena prihodnjim
rodovom. Slovenija je z notifikacijo leta 1992 (Uradni list RS,
št. 15/92) potrdila, da sprejema obveznosti, ki izhajajo iz
konvencije. Potrdila je tudi, da Škocjanske jame ostajajo na
seznamu svetovne kulturne in naravne dediščine. Vanj so
bile vpisane leta 1986 kot izjemen naravni pojav.
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1.3.2 Ramsarska konvencija
Sprejeta je bila 1971 v Ramsarju (Iran), veljati je začela
leta 1975. Zelo široko opredeljuje mokrišča in skrbi za njihovo
ustrezno varstvo. Glavni cilj je zagotoviti ohranjanje mokrišč,
predvsem tistih mednarodnega pomena, s smotrno rabo,
mednarodnim sodelovanjem in zavarovanjem.
Slovenija je z notifikacijo leta 1992 (Uradni list RS,
št. 15/92) potrdila, da sprejema obveznosti, ki izhajajo iz
konvencije, ter leta 1993 na seznam lokalitet Ramsarske
konvencije vpisala Sečoveljske soline, leta 1999 pa še Škocjanske jame. Slednje so bile uvrščene na seznam kot prvo
podzemno mokrišče.
1.3.3 MAB – Človek in biosfera
(Man and Biosphere Programme)
Man and Biosphere Programme (v nadaljnjem besedilu:
program MAB) je interdisciplinarni program znanstvenega
raziskovanja in usposabljanja s področja naravoslovnih ved
za razvoj smotrne rabe in ohranitev naravnih virov ter napredovanje globalnega odnosa človeštva in okolja, ki je bil ustanovljen leta 1971. Izdelan je na podlagi načel vzdrževanja
bioloških vrednot in hkratnega razvoja človekove populacije.
Poudarek je na integriranem, kooperativnem, decentraliziranem upravljanju, pri čemer je zlasti pomembno sodelovanje
z lokalnimi skupnostmi.
PŠJ je bil sprejet v program MAB oktobra 2004.
1.3.4 Konvencija o varstvu Alp
Konvencija o varstvu Alp (v nadalnjem besedilu: Alpska
konvencija) izhaja iz pobude organizacije CIPRA in je bila
podpisana na Drugi alpski konferenci v Salzburgu leta 1991.
Veljati je začela marca 1995. Povezuje prizadevanja za preprečevanje nadaljnjega ogrožanja Alp in spodbuja njihovo
celovito varstvo z zagotavljanjem trajnostnega razvoja. Združuje vse upravitelje zavarovanih območij v Alpah (narodne
parke, naravne parke, regijske parke, naravne rezervate in
rezervate biosfere …).
Slovenija je konvencijo podpisala 29. marca 1993 in jo
leta 1995 tudi ratificirala (Uradni list RS, št. 19/95 – MP 5).
Alpska konvencija pri nas zajema območje od Rateč do Maribora (Julijske Alpe, Karavanke, Kamniško-Savinjske Alpe,
Pohorje) ter do Nanosa na jugozahodu. Vanjo je od leta 1998
vključen tudi PŠJ.
1.3.5 Natura 2000
Projekt Evropske unije Natura 2000 je namenjen ohranjanju območij mednarodno pomembnih živalskih in rastlinskih vrst ter habitatov. Po enotnih merilih izbrana območja
sleherne države tvorijo mrežo, temelj čezmejnega varstva in
ohranjanja naravne dediščine. Izhodišča za izvajanje projekta so: Direktiva sveta 79/409/EGS z dne 2. 4. 1979 o ohranjanju prosto živečih ptic (UL L št. 103 z dne 25. 4. 1979, str. 1)
s spremembami (v nadaljnjem besedilu: Direktiva o pticah),
Direktiva o habitatih in odločitve Sodišča Evropskih skupnosti
v Luksemburgu glede obeh direktiv.
Tudi Slovenija je bila pred vstopom v Evropsko unijo
dolžna opredeliti svoja mednarodno pomembna območja
Natura 2000. Vanjo je po obeh direktivah vključen tudi PŠJ
in del njegovega vplivnega območja. PŠJ ima svojo komunikacijsko skupino, ki deluje od pomladi 2003, njena temeljna
naloga pa je seznaniti občino Divača in lokalno prebivalstvo
z namenom in pomenom projekta Natura 2000.
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1.3.6 Druge ratificirane mednarodne konvencije s področja
varstva krajine in kulturne dediščine, kot so:

2. PRAVNE PODLAGE PROGRAMA VARSTVA
IN RAZVOJA

1. Konvencija o varstvu evropskega arhitektonskega
bogastva (Uradni list SFRJ – Mednarodne pogodbe, št. 4/91
– Granadska konvencija o varstvu evropske stavbne dediščine),
2. Evropska konvencija o varstvu arheološke dediščine,
spremenjena (Malteška konvencija) (Uradni list RS – Mednarodne pogodbe, št. 7/99 (Uradni list RS, št. 24/99),
3. Evropska konvencija o krajini (Uradni list RS-MP, št.
19/03).

2.1 Zakon o regijskem parku Škocjanske jame

1.4 Utemeljitev pomena programa varstva
in razvoja PŠJ
Državni zbor na predlog Vlade RS sprejme program
varstva in razvoja Škocjanskih jam za obdobje 2005–2009 (v
nadaljnjem besedilu: PVRPŠJ) skladno s 13. členom Zakona
o regijskem parku Škocjanske jame (Uradni list RS, št. 57/96)
za pet let. Temeljni cilji, ki so navedeni v PVRPŠJ, izhajajo iz
16. in 17. člena Zakona o regijskem parku Škocjanske jame
ter iz 3., 4. in 5. člena Sklepa o ustanovitvi javnega zavoda
Park Škocjanske jame, Slovenija (Uradni list RS, št. 68/96),
kjer so navedene naslednje dejavnosti parka:
1. pripravlja predlog programa varstva in razvoja
parka;
2. sprejema letne programe varstva in razvoja Škocjanskih jam in opravlja tam določene naloge;
3. stalno spremlja in analizira stanje naravnih vrednot in
kulturne dediščine v parku;
4. pripravlja dodatne strokovne predloge za varstvo in
opravljanje vzdrževalnih ukrepov skupaj z drugimi strokovnimi organizacijami;
5. usklajuje raziskovalne naloge v zvezi s parkom in
organizira raziskovalno delo;
6. sodeluje pri mednarodnih projektih, predstavitvah in
strokovnih raziskavah parka ter skrbi za izvajanje prevzetih
projektov;
7. skrbi za vzdrževanje, obnavljanje in zavarovanje spomenikov in znamenitosti na območju parka;
8. upravlja nepremičnine v skladu z aktom o ustanovitvi
javnega zavoda;
9. skrbi za strokovno predstavitev parka in organizira
izobraževanje;
10. sodeluje z lastniki posameznih spomenikov v parku,
jim strokovno pomaga in svetuje;
11. pripravlja in vzdržuje poti in označbe v parku;
12. vzdržuje jamsko infrastrukturo za obisk jam in opravlja vodniško službo po parku.
Poleg zgoraj navedenih dejavnosti javni zavod v okviru
javnih pooblastil opravlja še naslednje naloge:
1. vodi informacijski center;
2. zbira in vodi dokumentacijo ter ureja muzejske zbirke;
3. uresničuje predkupno pravico lokalne skupnosti in
države pri nakupu spomenikov in znamenitosti v parku;
4. nadzira izvajanje varstvenih režimov v parku;
5. opravlja strokovni nadzor nad izvajanjem koncesije.
Ob soglasju in pod strokovnim nadzorom pristojnega
izvajalca javne službe varstva kulturne dediščine zavod opravlja posamezno nalogo varstva kulturne dediščine.
Dejavnost parka se navezuje tudi na določbe iz drugih
zakonov, predvsem Zakona o ohranjanju narave in Zakona
o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 7/99, 110/02
– ZGO-1, 126/03 – ZVPOPKD). PŠJ je v Regionalnem razvojnem programu za južno Primorsko in Pilotnem projektu
Kras (Skupni razvojni program občin Divača, Hrpelje - Kozina, Komen, Sežana ter kraškega dela občin Koper in Miren Kostanjevica – strateški del 2001–2010), opredeljen kot eden
izmed štirih nosilnih območij za razvoj turizma na Krasu.

13. člen Zakona o regijskem parku Škocjanske jame
določa obvezne sestavine PVR PŠJ:
– celovita ocena stanja v parku,
– cilji varstva in razvoja ter načini njihovega uresničevanja,
– ocena stanja na vplivnem območju parka ter določitev
ukrepov za izboljšanje in preprečevanje škodljivih vplivov,
– načini uresničevanja razvoju parka prilagojene davčne in drugih spodbujevalnih politik, subvencioniranja, izplačevanja nadomestil in spodbujevalne posojilne politike z merili
in predvidenimi postopki,
– potrebna sredstva in njihovi viri,
– prostorske opredelitve načrtovanih varstvenih in razvojnih posegov v parku,
– določitev za park primernih dejavnosti in smernice za
njihov razvoj.
Javni zavod PŠJ sprejme letne načrte na podlagi PVR
PŠJ.
2.2 Zakon o ohranjanju narave
59., 60. in 61. člen Zakona o ohranjanju narave določa
načrt upravljanja zavarovanega območja, na podlagi katerega se izvaja upravljanje zavarovanega območja.
Načrt upravljanja ima po zakonu naslednje nujne sestavine:
– celovita ocena stanja narave, posegov in dejavnosti
ter ekonomske in socialne strukture prebivalstva,
– ocena stanja naravnih vrednot na zavarovanem območju,
– ocena stanja na vplivnem območju,
– določitev načinov uresničevanja nalog varstva na zavarovanem območju in ukrepov za izboljšanje in preprečevanje škodljivih vplivov na vplivnem območju,
– ocena možnosti nastanka naravnih in drugih nesreč
na zavarovanem območju in določitev načinov izvajanja ukrepov, potrebnih za preprečevanje naravnih nesreč na zavarovanem območju ali zunaj njega,
– določitev podrobnejših razvojnih usmeritev in načini
njihovega uresničevanja s prednostnim upoštevanjem tradicionalnih načinov rabe in opravljanja dejavnosti,
– smernice za povezovanje sektorskih načrtov gospodarjenja z naravnimi dobrinami,
– določitev varstvenih usmeritev za trajnostni razvoj
dejavnosti,
– določitev načinov financiranja za zagotavljanje namenov varstva in razvoja,
– umestitev in konkretizacija varstvenih režimov v prostor,
– naravovarstveni pogoji za urejanje prostora in program izvajanja načrta upravljanja.
PVR PŠJ zajema tudi sestavine, ki so zahtevane v Zakonu za ohranjanje narave.
2.3 Zakon o varstvu kulturne dediščine
Zakon o varstvu kulturne dediščine ureja sistem varstva
in ohranjanja kulturne dediščine in kulturnih spomenikov ter
pristojnosti države in samoupravnih lokalnih skupnosti na
tem področju.
Drugi odstavek 79. člena Zakonu o varstvu kulturne
dediščine določena: »Kulturni spomeniki, razglašeni z zakonom o regijskem parku Škocjanske jame (Uradni list RS, št.
57/96), so kulturni spomeniki po tem zakonu«.
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2.4 Zakon o zagotavljanju sredstev za nekatere nujne
programe Republike Slovenije v kulturi
V prilogi Zakona o zagotavljanju sredstev za nekatere nujne programe RS v kulturi (Uradni list RS, št. 14/03
– uradno prečiščeno besedilo) so za obnovo tehniškega
spomenika v PŠJ namenjena finančna sredstva za obdobje
2004–2008.
2.5 Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega
razvoja
V skladu z določili Zakona o spodbujanju skladnega
regionalnega razvoja (Uradni list RS, št. 93/2005), ki določa
izdelavo regionalnega razvojnega programa (v nadaljnjem
besedilu: RRP), bo PVR PŠJ ustrezno vključen v vsebino
RRP za južno Primorsko. Ta program se pripravlja v sodelovanju z obalno-kraškimi občinami in občino Ilirska Bistrica.
2.6 Podlage za izdelavo programa varstva in razvoja
Pri izdelavi PVR PŠJ so bili upoštevani različni republiški in občinski prostorski dokumenti.
2.6.1 Strategija prostorskega razvoja Slovenije
Območje parka Škocjanske jame je v Strategiji prostorskega razvoja Slovenije (Odlok o strategiji prostorskega razvoja Slovenije, Uradni list RS, št. 76/04) opredeljeno kot eno
izmed območij nacionalne prepoznavnosti z vidika kulturnega
in simbolnega pomena. Ohranjanje in razvoj nacionalno pomembnih krajinskih območij s prepoznavnimi značilnostmi se
zagotavlja predvsem z ustreznim načrtovanjem in programiranjem. V postopkih prostorskega načrtovanja se ta krajinska
območja obravnavajo kot zaokrožena krajinska območja in
v njih se zagotavlja tak prostorski razvoj, ki ohranja njihovo
celovito prepoznavnost.
2.6.2 Prostorski plan občine Divača
V točki 11.5 8. člena Odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Sežana za območje Občine Divača za obdobje 1986 do 2000
in družbenega plana Občine za območje Občine Divača za
obdobje 1986 do 1990 (Uradni list RS, št. 92/03) je PŠJ naveden kot regijski park.
V letu 2004 je bil sprejet Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih v Občini Sežana za območje Občine Divača (Uradni list RS, št. 45/05),
ki opredeljuje ureditvena območja naselij v Betanji, Matavunu
in Škocjanu.
Za PVR PŠJ so bile v letih 1998 in 1999 izdelane različne ocene stanja v parku in strokovne podlage pristojnih
ustanov.
2.6.3 Inventarizacije
– Inventarizacija odprtega prostora PŠJ: geologija, pedologija, hidrologija in drugi dejavniki v prostoru (BF Ljubljana, Oddelek za agronomijo, Center za pedologijo in varstvo
okolja, 1998);
– Hidrogeološka karta območja Škocjanskih jam (Inštitut za geologijo, geotehniko in geofiziko, Ljubljana, 1998);
– Ocena turistične infrastrukture in speleološka inventarizacija Škocjanskih jam (Inštitut za raziskovanje krasa, ZRC
SAZU, Postojna,1998);
– Gozd in gozdni prostor v regijskem parku Škocjanske
jame (Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Sežana,
1998);
– Študija: Zbiranje in čiščenje odpadnih vod s področja
PŠJ – štiri variante (Vodnogospodarski inštitut, Ljubljana,
1998);
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– Inventarizacija stanja električnih inštalacij v Škocjanskih jamah s predlogom izboljšav ter povezav z upravo parka
(TSE, Audio-video inženiring, Ljubljana, 1998);
– Raziskovalne in seminarske naloge: Biotehniška fakulteta, Oddelek za agronomijo:
– Možnosti ureditve in razvoja RPŠJ, 1995,
– Prebivalci prevzamejo pobudo, 1995,
– Zgodba o treh vaseh, 1996,
– Vključevanje domačega prebivalstva v aktivno
varstvo naravne in kulturne dediščine, 1996,
– Opredelitev gospodarskega proizvoda PŠJ,
1998;
– Inventar kulturne in naravne dediščine za območje
PŠJ (ZVNKD Gorica, Nova Gorica,1997);
– Razvojna raziskovalna naloga: Arhitekturni potenciali
stavbne dediščine v regijskem parku Škocjanske jame (Fakulteta za arhitekturo, Ljubljana, 1998);
– Arheološka najdišča PŠJ (FF Ljubljana, Oddelek za
arheologijo, 1999);
– Anketa prebivalcev parka (PŠJ, Slovenija, Škocjan,
1997);
– Zgodovina raziskovanj in turističnega obiska v Škocjanskih jamah (pripravil Matjaž Puc, 1999);
– Ocena dejanskega stanja turistične infrastrukture v
Škocjanskih jamah pred prevzemom jam od podjetja HTG,
d. d., Sežana, s predlogi ukrepov (mostovi, ograje, poti,
električne instalacije, osvetlitev turističnih poti, dvigalo, previsne stene, sanitarije; izdelale različne strokovne institucije
in PŠJ, 1998);
– Dejansko stanje elektroenergetskih tras in naprav ter
nizkonapetostnega omrežja v parku (Elektro Primorska, PE
Sežana, 1997);
– Dejansko stanje tras in vodovodnega omrežja v parku
(Kraški vodovod Sežana, 1997);
– Dejansko stanje tras in telefonskega omrežja v parku
(Telekom Slovenije, PE Koper, izpostava Sežana, 1997);
– Dejanske lokacije, tipi in prostornine greznic v Škocjanu, Betanji in Matavunu (Park Škocjanske jame, 1997);
– Lokacije kontejnerjev za komunalne odpadke v parku
(PŠJ, 1997);
– Flora, favna in vegetacija Regijskega parka Škocjanske jame (Biološki inštitut Jovana Hadžija, ZRC SAZU,
2002);
– Kartiranje habitatnih tipov (Center za kartiranje flore
in favne, 2004).
2.6.4 Strokovne podlage
Ministrstvo za okolje in prostor (v nadaljnjem besedilu:
MOP), Uprava RS za varstvo narave, Ljubljana:
– Evidenca naravnih vrednot v parku Škocjanske jame
in njegovi neposredni okolici; Strokovne osnove za PVR
(Ljubljana, 2000);
– Naravovarstvene usmeritve za dejavnosti v prostoru
regijskega parka Škocjanske jame (Ljubljana, 2000).
– Ministrstvo za kulturo, Uprava RS za kulturno dediščino, Ljubljana, v sodelovanju z Zavodom za varstvo naravne
in kulturne dediščine Gorica, Nova Gorica:
– Izhodišča za varstvo kulturne dediščine v okviru priprave PVR s podrobnejšimi podatki o kulturnih spomenikih in
kulturni dediščini z valorizacijo (Ljubljana, 2000).
2.6.5 Delo Urbanističnega inštituta Republike Slovenije,
Ljubljana
Za PVR PŠJ je bilo izdelanih pet zvezkov s številnim
kartografskim gradivom (26), in sicer:
– 1. faza, marec 1999;
– 2. delovni osnutek, januar 1999;
– 3. delovni osnutek, marec 1999;
– 4. delovni osnutek, januar 2000;
– 5. osnutek (gradivo za strokovni svet in svet zavoda),
maj 2000.
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3. CELOVITA OCENA STANJA NA ZAVAROVANEM
OBMOČJU
3.1 Splošna ocena
Zavarovano območje PŠJ je veliko 413 ha in v celoti
leži v občini Divača. Zajema sotesko Reke pred ponorom v
Škocjanske jame, ponorni del z Veliko in Malo dolino, površje
nad celotnim jamskim sistemom ter niza udornic na južnem
in severnem delu. V njem ležijo tri vasi: Matavun, Škocjan
in Betanja, v katerih živi 68 prebivalcev. Znotraj parka so še
posebej zavarovani številni naravni in kulturni spomeniki.
Stanje naravnih vrednot in kulturne dediščine je ocenjeno na podlagi inventarizacij, ki so jih izdelale strokovne ustanove, strokovnih podlag pristojnih uprav, podatkov delavcev
Javnega zavoda PŠJ in terenskih ogledov.
Kmetijska proizvodnja poteka na približno tretjini prostora. Gozdovi so večinoma naravni in ohranjeni; imajo nekoliko
večji delež mladovja in manj lesne zaloge od slovenskega
povprečja. Gospodarjenje z njimi je sonaravno.
Geomorfološke naravne vrednote, med katere sodijo
udornice, vrtače, soteska, jame, so večinoma prepuščene
naravnim procesom. Kjer pa so turistične poti ogrožene zaradi padanja kamenja ali naravne denudacije, so bila izvedena
nekatera dela za zaščito obiskovalcev in delavcev parka
(zaščitne mreže v Veliki dolini) ter pred nenadzorovanim
obiskovanjem jam in ropanjem arheološke dediščine (zaprtje
Velike jame na Prevali in Prukerja).
Geološke naravne vrednote so bile prepuščene naravnim procesom in niso ogrožene.
Hidrološke naravne vrednote obsegajo Reko in njene
pritoke. Količina in kakovost vode niha glede na letne čase
in intenzivnost proizvodnje v Ilirski Bistrici, ki še vedno ostaja
njen največji onesnaževalec.
Botanične naravne vrednote po popisu, ki je bil narejen
za vpis na seznam svetovne dediščine pri Unescu, niso
bistveno spremenjene ali ogrožene. S projekti popisa flore
in favne v parku ter kartiranja habitatov na območju parka in
Mejam je bilo ugotovljeno ugodno stanje, ki ga je v prihodnje
treba vzdrževati in spremljati z nadaljnjimi popisi.
Zoološke naravne vrednote se popisujejo. Na območju
domuje vrsta rastlin in prostoživečih živali, vključno z ogroženimi in redkimi vrstami, ki imajo tod tudi migracijske poti.
Dendroloških in oblikovanih naravnih vrednot v parku
nimamo posebej opredeljenih.
Kulturna dediščina. Ministrstvo za kulturo je v okviru
priprave programa varstva in razvoja in v sodelovanju z Zavodom za varstvo naravne in kulturne dediščine Nova Gorica
v letu 2000 pripravilo Izhodišča za varstvo kulturne dediščine,
v letu 2006 pa oceno ogroženosti kulturne dediščine. V njih
je opredelilo tudi valorizacijo kulturne dediščine s smernicami
za varstvo, obrazec za oceno ogroženosti stavbne dediščine
in predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o
regijskem parku Škocjanske jame.
Infrastrukturne povezave in parkovna infrastruktura. V
park se je mogoče pripeljati po regionalni cesti Divača–Ribnica; kdor pa pride do Divače z vlakom, krene s tamkajšnje
železniške postaje po označeni pešpoti do informacijskega
centra v Matavunu. V parku so urejene kolesarske, planinske
in druge turistične pešpoti. Organiziran obisk jam v spremstvu vodnika je mogoč vsak dan. Invalidi gredo lahko do
razgledišča. Ob informacijskem centru je urejeno parkirišče
za osebna vozila in avtobuse. Usmerjevalne table so ob pomembnejših poteh, na vhodih v park ter na pomembnejših
magistralnih in regionalnih cestah v okolici parka. Turistična
infrastruktura Škocjanskih jam je bila ob prevzemu jam leta
1999 ocenjena kot slaba in nevarna, vendar je bila med
letoma 1999 in 2004 deloma sanirana in obnovljena, tako
da je stanje poti, ograj in električne razsvetljave danes zadovoljivo. V letu 2002 je bila okoli Velike in Male doline ter
skozi vasi Betanja, Škocjan in Matavun speljana Učna pot
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Škocjan. Začne in konča se pred informacijskim centrom in
je dolga približno dva kilometra. Na njej je 24 točk, na katerih
so predstavljen različne vsebine z naravoslovnega in družboslovnega področja.
Turistična ponudba PŠJ. Daleč najpomembnejši objekt
v kompleksni ponudbi parka je sam jamski sistem. Slovi po
izjemnem podzemnem kanjonu in po tem, da je vpisan na
seznam svetovne naravne in kulturne dediščine pri Unescu.
Število obiskovalcev jame od ustanovitve parka narašča
iz leta v leto. Od prevzema jam, leta 1999, ko jih je prišlo
približno 45.000, se je povečalo na dobrih 80.000, pri čemer
prevladujejo tujci (okoli 80%), medtem ko delež domačih
ostaja nespremenjen oziroma blago pada. Poleg jam se
v okviru dodatne turistične ponudbe vse bolj uveljavljajo
muzejske zbirke v obnovljenima J'kopinovem in Jurjevem
skednju. V letu 2003 je bila dokončana še učna pot Škocjan,
s čimer je ponudba parka zajela širše območje, vključno z
vasmi Betanja, Škocjan in Matavun. V prenovljenem objektu
Škocjan 3 je predvidena postavitev stalne biološke, geološke
in arheološke zbirke Krasa.
Socialno-ekonomska ocena stanja izkazuje 69 stalnih
prebivalcev, ki živijo v treh vaseh v parku, in sicer v Škocjanu (2), Betanji (10) in Matavunu (57). Starostna struktura
je zadovoljiva, razen v Škocjanu, kjer živita dva starejša
domačina. Od zaposlenih večina dela v bližnji Divači, trije
domačini so zaposleni v parku. Čistih kmečkih gospodinjstev
v parku ni več, razen nekaj starejših, ki se dopolnilno ukvarjajo s kmetijstvom (sadjarstvo, vrtnarstvo). V dnu nekaterih
udornic so manjše obdelane njive. Večina mladostnikov se
izobražuje v srednjih in visokih šolah. Interes za turistične
dopolnilne dejavnosti se je v letih, odkar je bil ustanovljen
park, povečal.
Kmetijstvo in gozdarstvo. Gozdnatost v parku je
72-odstotna. Prevladuje panjasti gozd, veliko je površin, ki se
zaraščajo. Gospodarjenje je urejeno z gozdnogospodarskimi
načrti, ki so usklajeni s strokovnimi službami PŠJ. Gozdovi
so nizko produktivni in večfunkcionalni (proizvodne, socialne
in ekološke funkcije) ter niso ekonomsko zanimivi. Večji del
vseh kmetijskih in gozdnih površin je v zasebni lasti.
Sodelovanje s prebivalci parka je zgledno in se odraža
na vseh ravneh družbenega življenja, predvsem pri skupnem
varovanju naravne in kulturne dedišččine, skupnih delovnih
akcijah pri vzdrževanju in obnovi infrastrukture v parku, košnji in spravilu sena ter urejanju kulturne krajine. Poseben
pomen za prebivalstvo ima pomoč PŠJ pri pripravi potrebne
dokumentacije, povezane s posegi v prostor na zavarovanem
območju parka, skupni dogodki ob državnih praznikih in
ohranjanje lokalnih običajev in s tem vključevanje domačinov
v redne in občasne zaposlitve.
PŠJ spodbuja in v soglasju z MOP finančno podpira
domačine v parku, ki pod strokovnim nadzorom pristojnih
služb obnavljajo domačije. Del teh bo namenjen turistični in
gostinski dejavnosti, s čimer bo park dobil prve prenočitvene
kapacitete (v letu 2006 bo predvidoma 16 postelj). Tako bodo
imeli obiskovalci možnost večdnevnega bivanja v parku, kar
je priložnost za dodatni zaslužek lokalnega prebivalstva.
Zelo dejavno je Turistično društvo Škocjan, ki vsako leto v
aprilu prireja tradicionalni pohod ob ponoru Reke in festival
amaterskih gledališč, ki se prične z nastopom pevskih zborov
ob kresni noči. PŠJ sodeluje tako pri pripravah na te dogodke
kot pri njihovi izvedbi.
3.2 Ocena ogroženosti
Varstvo narave in okolja. Posamezni objekti in območja
naravnih vrednot so ogroženi zaradi odpadkov iz preteklosti
(zlasti jame in vrtače) in neorganiziranega obiska. Tako se
lahko še vedno naleti na divja odlagališča komunalnih odpadkov, ki pa jih s pomočjo domačinov in lokalnih društev
PŠJ sproti sanira. Zbiranje in čiščenje odpadnih vod iz vasi v
parku je za zdaj še neurejeno, vendar se bomo v sodelovanju
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z občino Divača s to težavo spopadli v bližnji prihodnosti. PŠJ
je od strokovne institucije VGI Ljubljana pridobil idejne zasnove za vsa tri naselja v parku: Matavun, Škocjan in Betanjo.
Gospodinjstva imajo večinoma enoprekatne in dvoprekatne,
le redka triprekatne greznice.
Prek zaščitenega območja so se prevažale nevarne
snovi in naftni derivati, kar pa je bilo po posredovanju PŠJ
prepovedano. V parku se v poletnih mesecih občasno pojavlja težava divjega kampiranja, na kar pa se vsakič odzove
nadzorna služba parka. Moteč je tudi hrup zaradi preletov letal in helikopterjev, na kar je PŠJ opozoril letalsko enoto Slovenske vojske in policijo in tako to težavo bistveno omilil.
Še vedno obstaja nevarnost plenjenja kulturne in naravne dediščine (arheološke najdbe, ptičji zarod …), zaradi česar
smo v PŠJ zaprli in elektronsko zavarovali najpomembnejše
objekte v parku in izobrazili prostovoljne naravovarstvene
nadzornike PŠJ, ki vsak dan spremljajo stanje na terenu.
Naravne nesreče. Ocena ogroženosti zaradi naravnih
nesreč, večinoma so posledica dolgotrajnega deževja, kaže
na nevarnost poplavnih in visokih vod. Zaradi zmrzali in
erozije v jami in udornicah pada in polzi kamenje, ki je v preteklosti uničilo dele turističnih poti, ograj in mostov v Mahorčičevi in Mariničevi jami ter Mali dolini in povečuje tveganje
za obiskovalce.
Kulturna dediščina. Stanje kulturnih spomenikov in kulturne dediščine je solidno, vendar nekateri objekti zaradi neurejenega in razdrobljenega lastništva še vedno propadajo in so
zapuščeni ali poškodovani. Eden bistvenih razlogov je, da je
veliko lastnikov v tujini in nimajo interesa za obnovo domačij.
4. OCENA STANJA NA VPLIVNEM OBMOČJU
4.1 Splošna ocena
Vplivno območje PŠJ je veliko približno 45.000 ha in
zajema celotno porečje reke Reke. Leži na ozemlju petih
občin: Divača, Hrpelje - Kozina, Ilirska Bistrica, Pivka in
Postojna. Pokriva južni del Snežniškega masiva do meje
z Republiko Hrvaško, severovzhodni del Brkinov, južni del
Vremščice, Košansko dolino, Slavinski ravnik in Sajevško
polje. Ima 92 naselij, med katerimi je največje Ilirska Bistrica
s 4869 prebivalci.
Ocena temelji na istih podlagah kot ocena stanja v
parku. Okolje in naravne vrednote so dobro ohranjeni, kulturna krajina vplivnega območja, ki je določeno kot porečje
reke Reke, je negovana. Kmetijska proizvodnja je prisotna
na približno tretjini prostora, in sicer predvsem na območju
flišnatih Brkinov in doline Reke. S celotnega območja se v
Reko stekajo ohranjeni pritoki čiste vode. Gozdovi so večinoma naravni in ohranjeni z večjim deležem mladovja in nekaj
nižjo lesno zalogo od slovenskega povprečja. Gospodarjenje
z njimi je sonaravno. Na območju najdemo vrsto rastlin in
prostoživečih živali, vključno z ogroženimi in redkimi vrstami,
ki imajo tod tudi migracijske poti. Živalstvo se postopoma
vrača v vodotoke, vendar je zaradi občasnih onesnaženj še
vedno ogroženo.
Za spremljanje stanje okolja se občasno zbirajo podatki
za zrak in vodo, koristno pa bi bilo kontinuirano spremljanje
stanja okolja ter stanja redkih vrst rastlin in prosto živečih
živali.
Inšpektorat RS za okolje in prostor nadzoruje izvrševanje predpisov in upravnih dovoljenj. Agencija RS za okolje,
Ministrstvo za kulturo in Zavod za varstvo kulturne dediščine
Slovenije z Območno enoto Nova Gorica opravljajo upravne
in strokovne naloge s področja naravne in kulturne dediščine
v okviru njihovih pristojnosti. Zavod RS za varstvo narave, območna enota Nova Gorica, raziskuje, dokumentira in vrednoti
naravno in kulturno dediščino v PŠJ in na vplivnem območju.
Velik del vplivnega območja je vključen v ekološko
omrežje Natura 2000.
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4.2 Ocena ogroženosti na vplivnem območju
Onesnaženje voda. Ogroženost izhaja iz virov onesnaženja voda, stanja voda ter posegov v vodni režim. Med
dejanskimi viri onesnaženja so: industrija, obrt, kmetijstvo,
promet in tranzit naftnih derivatov iz rafinerije na Reki v notranjost Slovenije. V vplivnem območju parka je malo urejenih
individualnih greznic, mesto Ilirska Bistrica ima od leta 2003
komunalno čistilno napravo za 10.000 enot, na katero se
bodo v prihodnjih letih pričele priključevati še okoliške vasi.
Za stalno spremljanje stanja in preprečevanje občasnih onesnaženj bi morala biti okoljska inšpekcija Ministrstva za okolje in prostor bolj pozorna na to območje. Pomembno vlogo
pri varovanju voda imajo ribiči, gozdarji, lovci, jamarji in drugi
naravovarstveniki, ki so neposredno povezani s PŠJ.
Na onesnaženje podzemlja z odplakami iz gospodinjstev in industrije opozarjajo tudi izvedene študije Inštituta za
raziskovanje krasa ZRC SAZU iz Postojne in Fakultete za
gradbeništvo in geodezijo, Oddelek za hidrologijo.
Na območju nekdanjih vojašnic v Trnovem so pred leti
odkrili podzemne rezervoarje, napolnjene z odpadnimi olji,
in jih sanirali. Še vedno pa obstaja možnost, da še vedno
niso odkrili in evidentirali vseh. Strelišče na glinaste golobe
na Črnih njivah nad Ilirsko Bistrico bi bilo treba urediti po
normativih za urejanje tovrstnih strelišč na prostem.
Kmetijstvo onesnažuje vodo in podtalje z odpadnimi vodami s kmetij in farm ter z agrozaščitnimi sredstvi in škropivi.
Med potencialnimi viri onesnaženja so prometne nesreče,
izlivi iz tovornjakov, ki prevažajo naftne derivate in nevarne
snovi. Pranje cistern zasebnih prevoznikov za prevoz naftnih
derivatov oziroma nevarnih snovi je v postopku urejanja na
zasebnih parkiriščih, medtem ko ima podjetje TIB Transport
Ilirska Bistrica urejeno sodobno čistilno napravo. Poleg tega
ima podjetje usposobljeno strokovno skupino zaposlenih z
opremo za nujne intervencije v primeru izlitja nevarnih snovi na suhem. Kljub prizadevanjem TIB Transport, MOP in
uprave PŠJ še ni izvedena organizacija odstranjevanja in
posnetja naftnih derivatov in drugih strupenih snovi z vodne
gladine Reke ob morebitnih večjih izlitjih iz rezervoarjev ali
prometnih nesrečah s cisternami ob ali v strugi Reke. V takšnih primerih je pričakovati, da bo skoraj vsa izlita količina
pritekla v Škocjanske jame in katastrofalno onesnažila jame
in kraški vodonosnik.
Kakovost vode v reki Reki se je po stečaju Tovarne
organskih kislin v Ilirski Bistrici po letu 1991 precej izboljšala,
zlasti v toku pod Ilirsko Bistrico, ker iz omenjene tovarne ni
več nevarnih emisij.
Na vodni režim vplivata akumulaciji Klivnik in Mola s
skupno količino voda okoli 3,5 milijona m3, namenjeni bogatenju vode Reke ob nizkih pretokih zaradi suše oziroma
zagotavljanju pretoka, ki ustreza ekološkemu minimumu.
Hkrati zadržujeta večje količine visokih padavinskih voda in
s tem preprečujeta večje poplave v Ilirski Bistrici.
Na levem pritoku Reke, Padežu, je predvidena gradnja
zadrževalnika za ureditev oskrbe z vodo za slovensko Istro in
zaledno kraško območje. PŠJ je v sklopu tega projekta podal
smernice, s katerimi opozarja na pomen Škocjanskih jam kot
Unescove svetovne dediščine in mednarodno pomembnega
podzemnega mokrišča v sklopu Ramsarske konvencije. S
tem projektom bo verjetno ogrožen vodni režim in naravne
vrednote, zato je treba še pred gradnjo akumulacije Padež
zagotoviti stalne zadostne količine vode v Reki za biološki
minimum in nespremenjeno stanje v Škocjanskih jamah.
Za spremljanje stanja vode v Reki je Agencija RS za okolje
obnovila vodomerno postajo Cerkvenikov mlin, predvidena
pa je še nova vodomerna postaja pred vstopom Reke v
Škocjanske jame
Odlagališča. V vplivnem območju so številna neurejena
odlagališča komunalnih odpadkov. Občina Ilirska Bistrica, ki
z dvema tretjinama površine leži v vplivnem območju parka,
jih ima evidentiranih nad sto. V okviru občinskega plana izve-
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dejo osem sanacij divjih odlagališč na leto, kar poteka že pet
leto. Največja težava je odlagališče industrijskih odpadkov
(Tovarne organskih kislin, ki so jo zaprli konec osemdesetih
let) na območju Globovnika, ki je v fazi izdelave projekta
sanacije znotraj državnega projekta starih bremen.
V naslednjih treh letih naj bi se v občini Ilirska Bistrica
predvidoma uredil zbirni center za ločeno zbiranje odpadkov.
Priprave za projekt potekajo. V prvi fazi je predvidena postavitev 28 ekoloških otokov.
Onesnaževanje zraka. Precejšnje je predvsem zaradi
industrije v Ilirski Bistrici, kar vpliva tudi na onesnaženost
vode. V tovarni Lesonit se izvajajo stalne meritve izpustov
v zrak.
5. DELOVANJE JAVNEGA ZAVODA PARK ŠKOCJANSKE
JAME, SLOVENIJA
5.1 Sedanje stanje
5.1.1 Opis dela
Park upravlja zavod kot javno službo, ki jo zagotavlja
in delno financira ustanovitelj. V okviru javne službe opravlja
zavod z zakonom in sklepom o ustanovitvi več dejavnosti,
med katerimi so skrb za vzdrževanje, obnavljanje in zavarovanje spomenikov in znamenitosti na območju parka, stalno
spremljanje in analiza stanja naravnih vrednot in kulturne
dediščine v parku, usklajevanje raziskovalnih nalog v zvezi
s parkom ter organizacija raziskovalnega dela, sodelovanje pri mednarodnih projektih, skrb za javno predstavitev
parka, izvedba in organizacija izobraževanja, priprava in
vzdrževanje poti in označb v parku, sodelovanje z lastniki
posameznih spomenikov v parku strokovna pomoč in svetovanje, vzdrževanje jamske infrastrukture za obisk jam in
opravljanje vodniške službe po parku in jamah ter vodenje
informacijskega centra.
Zavod je v letu 1999 od prejšnjega upravljavca Škocjanskih jam dobil v upravljanje celoten jamski splet in jamsko
ter drugo infrastrukturo, ki vključuje tudi trgovino z živili in
gostinski obrat. Vodenje slednjega ni bilo v interesu zavoda,
zato ga je skupaj s trgovino dal v najem. V zadnjih letih je
zavod vlagal v obnovo infrastrukture, poudarek je bil tudi na
promociji Škocjanskih jam doma in v tujini. To mu iz leta v leto
prinaša več obiskovalcev in večji priliv sredstev iz dejavnosti
vodenja.
Poleg obiska Škocjanskih jam je zavod vključil v turistično ponudbo še etnološko in arheološko-krasoslovno zbirko,
ki ju je uredil v dveh obnovljenih skednjih v Škocjanu, in učno
pot Škocjan.
5.1.2 Sistemizacija
Ob ustanovitvi zavoda leta 1997 so bili v njem štirje
zaposleni, po prevzemu Škocjanskih jam od prejšnjega upravljavca leta 1999 pa se je obseg dela razširil in sprejeta je
bila nova sistemizacija, po kateri je bilo v zavodu šestnajst
zaposlenih. Z dopolnitivjo sistemizacije v letu 2005 pa je
zasedenih osemnajst od devetnajstih sistemiziranih delovnih
mest.
V upravi PŠJ je 11 zaposlenih: direktor zavoda, 5 višjih
svetovalcev MOP, 2 svetovalca MOP, poslovna sekretarka,
knjigovodja blagajnik in hišnik – ekonom.
V vodniški službi je zaposlenih 7 naravovarstvenih nadzornikov – vodnikov, ki so poleg naravovarstvenega nadzora
in vodenja po jami, parku in muzejskih zbirkah zadolženi tudi
za vodenje blagajne, prodajo spominkov, vzdrževanje dvigala
ter varstvo pri delu.
Ker se dejavnost zavoda iz leta v leto širi, se od leta
2003 med turistično sezono, za določen čas šestih mesecev,
zaposluje dodatne vodnike.
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Izobrazbena struktura zaposlenih:
Izobrazba:
visokošolska
višja
srednja
poklicna
Skupaj

Število
redno
zaposlenih
8
1
7
3
19

Število
zaposlenih za
določen čas
1
7
8

Skupaj
število
zaposlenih
9
1
14
3
27

Zaradi nemotenega poteka dela PŠJ v skladu s širjenjem dejavnosti in povečanim obiskom Škocjanskih jam in
parka se načrtuje dodatne zaposlitve.
5.2 Prihodnje stanje
5.2.1 Dinamika zaposlovanja v PŠJ za obdobje 2006–2010
Redno zaposleni
Zaposleni/leto
direktor
višji svetovalec
MOP v službi
za prostorsko
načrtovanje
višji svetovalec
MOP v
naravovarstveno
nadzorni službi
višji svetovalec
MOP v službi
za finančnoračunovodske in
splošne zadeve
višji svetovalec
MOP v službi za
raziskovanje in
razvoj
višji svetovalec
MOP v službi
za organizacijo
obiska in trženje
svetovalec MOP
– geograf
svetovalec MOP
– biolog – ekolog
poslovna
sekretarka
knjigovodja
– blagajnik
nadzornik v
zavarovanem
območju
– blagajnik
nadzornik v
zavarovanem
območju
– namestnik
blagajnika
nadzornik v
zavarovanem
območju
– pooblaščen za
varstvo pri delu

2006
1

2007
1

2008
1

2009
1

2010
1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

1

1

2

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Stran

15656 /

Št.

nadzornik v
zavarovanem
območju
– vzdrževalec
dvigala
nadzornik v
zavarovanem
območju
– prodajalec
spominkov
nadzornik v
zavarovanem
območju – vodnik
hišnik – ekonom
arheolog – etnolog
Skupaj število
zaposlenih
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6.1 Cilji za udejstvovanje v skladu z mednarodnimi
konvencijami, programi, organizacijami in drugimi
institucijami

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2
1
1

2
1
1

2
1
1

2
1
1

2
1
1

20

20

20

21

21

Zaposleni za določen čas med turistično sezono

Zaposleni/leto
nadzorniki v
zavarovanem
območju
Skupaj število
zaposlenih za
določen čas

2006

2007

2008

2009

2010

5

5

5

5

6

5

5

5

5

6

Zaposleni za določen čas – projektne zaposlitve

Zaposleni/leto
mednarodni
projekti
drugi projekti
Skupaj število
zaposlenih za
določen čas
– projektne
zaposlitve

2006

2007

2008

2009

2010

2

2

1
1

2
1

2
1

2

2

2

3

3

Med poletno sezono se za potrebe vodenja po Škocjanskih jamah, učnih poteh in opravljanje muzejske dejavnosti
prek študentskega servisa zaposli tri do pet študentov.
6. CILJI IN UKREPI
Cilji so razdeljeni na sklope (6.1, 6.2, 6.3 …), in sicer na
varstvene, razvojne, širše; posebej izpostavljeni so cilji izobraževanja in monitoringa. Sklopi se delijo glede na področja
(6.1.1, 6.1.2, 6.1.3 …), ta pa imajo podcilje (6.1.1.1, 6.1.1.2,
6.1.1.3 …). Vsak podcilj ima predvidene ukrepe, s katerimi ga
uresničujemo. Pri ciljih varstva so opredeljeni cilji ohranjanja
naravnih vrednot, narave in okolja ter kulturnih spomenikov in
kulturne dediščine. Pri ciljih razvoja pa cilji razvoja dejavnosti
za potrebe lokalnega prebivalstva, dejavnosti parka, varnosti
obiskovalcev in delavcev. Širši cilji zajemajo razvoj dejavnosti
v vplivnem območju parka, medtem ko so cilji monitoringa in
izobraževanja zaradi pomembnosti in obsežnosti obravnavani posebej.
V izvajanje navedenih ciljev in ukrepov, predvidenih
z Zakonom o regijskem parku Škocjanske jame, in drugih
predpisov ter mednarodnih konvencij so vključeni stroški administrativnih, finančnih, raziskovalnih in drugih del v skladu
z dejavnostmi parka, predpisanimi z Zakonom o Regijskem
parku Škocjanske jame, sprejeto in potrjeno sistemizacijo
delovnih mest in zahtevami mednarodnih konvencij.

6.1.1 Delovanje v skladu z določili Konvencije o svetovni
kulturni in naravni dediščini
UKREPI:
– priprava poročil o izvajanju Konvencije o varstvu svetovne kulturne in naravne dediščine v sodelovanju z MOP in
Ministrstvom za kulturo;
– promocija Škocjanskih jam kot naravne svetovne dediščine;
– izvedba tematskih tečajev;
– obveščanje širše javnosti v strokovnih in poljudnih
publikacijah ter medijih o ukrepih, povezanih z izvajanjem
določil iz te konvencije;
– izvedba obletnic vpisa Škocjanskih jam v Unescov
seznam svetovne dediščine;
– izdaja tematskih publikacij;
– izdaja zgibanke.
6.1.2 Delovanje v skladu z določili Ramsarske konvencije
UKREPI:
– spremljanje stanja in obveščanje strokovnega odbora
o ohranjanju stanja in spremembah ter posredovanje podatkov v mednarodno bazo znanstvenih podatkov;
– promocija Škocjanskih jam kot podzemnega mokrišča;
– izvajanje projektov v okviru Ramsarske konvencije;
– izvedba tematskih tečajev;
– povezovanje v nacionalno zvezo nadzornikov in mednarodne organizacije naravovarstvenih nadzornikov;
– obveščanje širše javnosti v strokovnih in poljudnih
publikacijah ter medijih o ukrepih, povezanih z izvajanjem
določil iz te konvencije;
– izvedba dogodkov ob obletnici vpisa Škocjanskih jam
v Seznam mokrišč mednarodnega pomena;
– izdaja zgibanke;
– izdaja tematskih publikacij;
– udeležba na mednarodnih srečanjih (delavnice, konference, simpoziji ...).
6.1.3 Delovanje v skladu z določili programa MAB
UKREPI:
– ugotavljanje vpliva človekove dejavnosti na naravno
okolje;
– ozaveščanje in izobraževanje javnosti s tematskimi
predavanji, delavnicami
– razstavami, seminarji, publikacijami, plakati in ekskurzijami;
– monitoring v jami, v Reki in na površju;
– priprava programov in sporazumov za uskladitev in
umestitev programa MAB v strateške občinske, regionalne
in republiške dokumente;
– promocija parka Škocjanske jame kot biosfernega
območja;
– dogodki ob obletnici vpisa parka Škocjanskih jam v
program MAB.
6.1.4 Delovanje v skladu s projektom Natura 2000
UKREPI:
– sodelovanje z MOP pri dejavnostih, povezanih s projektom Natura 2000;
– monitoring redkih in ogroženih vrst ter habitatov v
zavarovanem območju PŠJ, ki so navedeni v evropskih direktivah;
– zagotavljanje ugodnega stanja za ohranitev redkih in
ogroženih vrst ter habitatov v zavarovanem območju PŠJ.
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6.1.5 Delovanje v skladu z določili Mreže zavarovanih
območij v Alpah
UKREPI:
– sodelovanje v Mreži zavarovanih območij v Alpah na
projektu Alpencom;
– sodelovanje na različnih delavnicah, seminarjih, konferencah, posvetih ...;
– varovanje naravne in kulturne dediščine na območju
Alp.
6.1.6 Delovanje v skladu z določili organizacije Europarc
UKREPI:
– priprava promocije in udeležba PŠJ na konferenci
Europarc;
– udeležba na tematskih delavnicah in seminarjih.
6.1.7 Delovanje v skladu z določili združenja ISCA
UKREPI:
– udeležba na mednarodnih konferencah in kongresih;
– sodelovanje in povezovanje z drugimi turističnimi jamami po svetu.
6.2 Cilji varstva
Cilji varstva posegajo na področja varstva narave, ohranjanja kulturne krajine in kulturne dediščine ter upravljanja
kulturnih spomenikov. Cilje varstva narave lahko opredelimo
kot pasivne, saj zajemajo ohranjanje obstoječega stanja.
Cilje varstva okolja, ohranjanja kulturne krajine in nekaterih
rastlinskih in živalskih vrst ter kulturnih spomenikov pa štejemo med aktivne. Mednje se uvrščajo kmetijstvo, gozdarstvo,
druge dejavnosti, s katerimi se vzdržuje kulturno krajino ter
območja naselbinskih in kulturnih spomenikov.
6.2.1 Cilji za ohranitev izjemnih geomorfoloških, geoloških
in hidroloških naravnih vrednot
6.2.1.1 Ohranitev izjemnih površinskih in podzemeljskih
kraških pojavov, zlasti jam, brezen in udornic
UKREPI:
– stalen nadzor in vodenje po parku;
– zavarovanje sten in nadzor nad njimi; Sokolak, Lisična, pečine nad Sapendolom in sten v soteski Reke z botaničnimi naravnimi vrednotami;
– stalen nadzor in evidenca obiska jam, ki so zaprte
za javnost;
– spremljanje stanja naravnih procesov v jamah, udornicah in površinskih kraških pojavih (evidenca stanja, premikanja razpok, podorov, drsenja melišč, padlih dreves ...);
– fizično zavarovanje najbolj ogroženih naravnih vrednot in primerna označitev;
– sanacija in zmanjšanje ugodnih razmer za rast alg in
mahov na kapniških tvorbah;
– čiščenje odpadkov iz jam, udornic in brezen;
– obnavljanje in urejanje primernih poti za obiske – Mahorčičeva in druge jame (študije, projekti in začetek fazne
obnove);
– ozaveščanje javnosti o pomenu naravnih vrednot,
vpisanih v seznam UNESCO, MAB in Ramsar ter Mrežo
zavarovanih območij v Alpah.
6.2.1.2 Ohranitev hidroloških in hidrogeomorfoloških
značilnosti struge in bregov Reke
UKREPI:
– stalen nadzor v parku in vplivnem območju;
– sodelovanje v procesih odločanja pri posegih v strugi
Reke ali njenih bregovih (parkirišča, jezovi, gradnja ...);
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– ohranjanje poraščenosti bregov in naravnih sestavin
struge Reke vzdolž celotnega toka;
– sodelovanje pri izvedbi ekoloških raziskav in analiz
ter ugotavljanje vpliva morebitne načrtovane akumulacije v
porečju Reke;
– sodelovanje pri opredelitvi možnih negativnih vplivov
morebitne akumulacije in drugih posrednih posegov na jamski sistem Škocjanskih jam;
– sodelovanje pri opredelitvi pogojev in drugih nujnih
dejavnikov, ki bi zaradi načrtovanih posegov izničili ali zmanjšali negativne vplive;
– ozaveščanje javnosti o pomenu hidroloških in hidrogeomorfoloških značilnosti struge in bregov za sonaravno
življenje.
6.2.1.3 Razširitev zavarovanega območja parka do stika
s flišem (območje Mejam)
UKREPI:
– valorizacija območja in strokovne podlage za širitev
parka po sprejetih sklepih sveta zavoda in 3. ramsarske
konference na Bledu;
– nadzor in spremljanje stanja naravnih vrednot na območju širitve;
– dejavnosti, povezane z vključevanjem prebivalcev
parka (sodelovanje pri kandidaturi) in izboljšanjem stanja
(čiščenje divjih odlagališč, sanacija kalov);
– posredno varstvo z ozaveščanjem prebivalcev o ekologiji živalskih in rastlinskih vrst ter habitatov;
– vključevanje domačinov v prostovoljno naravovarstveno nadzorno službo parka;
– aktivnosti za prijavo kandidature širitve parka pri Unescu.
6.2.1.4 Izboljšanje kakovosti vode v Reki in njenih pritokih
UKREPI:
– partnersko sodelovanje v mednarodnih in slovenskih
projektih za ohranjanje in izboljšanje stanja kakovosti Reke
(čistilne naprave, pranje cistern, kmetijstvo, deponije);
– sodelovanje z Direkcijo za ceste s predlogi za izboljšane prometne varnosti na cestah, kjer bi se lahko zgodile
nesreče in izlitja nevarnih in strupenih snovi v Reko;
– strokovno sodelovanje s podjetji, ki imajo usposobljene intervencijske skupine za omilitev posledic katastrofalnih
nesreč na Reki;
– sodelovanje pri nabavi in montaži dveh sesalnih naprav hidropak za odstranjevanje oljnih madežev s površine
– gladine Reke;
– sodelovanje z ribiči pri ugotavljanju onesnaževalcev
in njihovem prijavljanju inšpekcijskim službam;
– sodelovanje pri pripravi projektne dokumentacije za
izvedbo zbiranja in čiščenja komunalnih odpadnih vod v
vaseh v parku in njegovi neposredni bližini ter pridobivanje
ustreznih dovoljenj;
– ureditev primernih parkirnih površin v parku;
– izvajanje občasnih čistilnih akcij struge in bregov
Reke.
6.2.1.5 Omejitev in preprečitev oziroma zmanjšanje vseh
drugih vrst onesnaževanja
UKREPI:
– stalen nadzor in spremljanje stanja;
– nadaljevanje sanacije divjih odlagališč;
– preprečevanje umestitve neprimernih dejavnosti in
objektov v vplivno območje parka (vizualno onesnaženje,
onesnaževanje s hrupom, smradom ...);
– spremljanje in nadzor nad preleti motornih letal, helikopterjev in motornih zmajev nad območjem parka in predlogi za ukrepanje ustreznim organom;
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– v sodelovanju z občino Divača določanje ustreznih lokacij za deponijo odpadnih gradbenih materialov in materiala
iz zemeljskih izkopov;
– odstranjevanje smeti in kovancev v jami.
6.2.1.6 Usklajevanje in organiziranje raziskovanja naravnih
značilnosti območja parka
UKREPI:
– speleološko, krasoslovno in hidrološko raziskovanje;
– sodelovanje in organizacija pri raziskovanju drugih
dejavnosti na območju parka;
– odkrivanje in spremljanje dihalnikov nad jamo;
– spremljanje in sofinanciranje raziskav kot možnost
povezovanja Škocjanskih jam v smeri Kačne jame;
– nadaljevanje študije migracijskih poti živali;
– nadaljevanje projekta geodetske izmere celotnega
sistema Škocjanskih jam (Inštitutu za raziskovanje krasa
ZRC SAZU);
– sodelovanje na različnih kongresih, simpozijih, konferencah, delavnicah doma in v tujini ter ponujanje pomoči
različnim organizacijam in znanstvenikom, ki obiščejo park.
6.2.2 Cilji za ohranitev redkih, ogroženih, endemičnih in
drugih rastlinskih in živalskih vrst in njihovih habitatov
6.2.2.1 Ohranitev ekosistemov in vrstne pestrosti
UKREPI:
– ozaveščanje prebivalcev in obiskovalcev o ekologiji živalskih in rastlinskih vrst ter ohranjenosti njihovih habitatov;
– ohranjanje naravnih vhodov, rovov in vegetacije na
vhodih jam in brezen;
– ovrednotenje nosilne kapacitete jam oziroma največjega števila obiskovalcev, ki jih posamezni deli Škocjanskih
jam brez škodljivih posledic na naravo še prenesejo (dnevno,
mesečno, sezonsko, letno);
– preprečevanje širjenja kmetijskih in drugih dejavnosti
na rastišča redkih, ogroženih ali endemičnih rastlinskih vrst,
če ne zahtevajo vzdrževanja krajine;
– zagotavljanje študije kartiranja habitatov;
– aktivno vključevanje v gozdno-gospodarske načrte;
– sodelovanje pri načrtovanju uravnavanja živalstva z
lovom in ribolovom v parku;
– čiščenje kalov v Škocjanu, Matavunu in Betanji;
– odkup parcel na območju naravnih spomenikov in
drugih območjih;
– odkup in ureditev brežine na vplivnem območju (pri
Jasenu), kjer gnezdijo ptiči čebelarji.
6.2.2.2 Spodbujanje nadaljnjih biospeleoloških raziskav
UKREPI:
– zagotovitev študije podrobnejšega popisa jamske flore in favne za namene upravljanja.
6.2.3 Ohranitev paleontoloških najdišč in arheološke
dediščine
6.2.3.1 Zavarovanje in ureditev upravljanja arheoloških in
paleontoloških najdišč
UKREPI:
– fizično zaprtje vhodov v jame, pomembne z arheološkega vidika, in njihov nadzor;
– organiziranje paleontoloških raziskav v sistemu Škocjanskih jam.
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6.2.3.2 Upoštevanje odločbe o predhodnih in zaščitnih
arheoloških raziskovanjih pri prihodnjih zemeljskih posegih
na območju razglašenih spomenikov in sočasno strokovno
preverjanje arheološkega potenciala pri drugih zemeljskih
delih
UKREPI:
– zagotovitev predhodnih nedestruktivnih raziskav in
zaščitnih arheoloških raziskovanj pri zemeljskih posegih.
6.2.4 Cilji za ohranitev etnološke dediščine, arhitekturnih
značilnosti in kulturne krajine
6.2.4.1 Preprečitev nadaljnjega propadanja objektov
in območij kulturne dediščine ter njihova obnova in
revitalizacija
UKREPI:
– odkup najpomembnejših kulturnih spomenikov v Škocjanu in Matavunu za promocijo in druge dejavnosti parka;
– obnova najpomembnejših kulturnih spomenikov v
Škocjanu in Matavunu za promocijo in druge dejavnosti parka;
– priprava načrtov prenove obeh vasi v smislu celostnega ohranjanja kulturne dediščine.
6.2.4.2 Varstvo kulturnih spomenikov
UKREPI:
– dokončna ureditev naravoslovnega centra (Škocjan 3)
v neposredni bližini uprave parka za potrebe izobraževanja,
izvajanja monitoringov in analiz ter za predstavitev biološke,
geološke in arheološke zbirke z območja PŠJ in Krasa;
– posodabljanje muzejskih zbirk J'kopinovega in Jurjevega skednja;
– dokončanje in ureditev učnega čebelnjaka;
– ureditev okolice trga v centru Matavuna (nadaljevanje
popravila zidov in ureditev zelenih površin);
– obnova vaških vodnjakov;
– obnova starega smerokaza pri Matavunu.
6.2.4.3 Obnovitev poškodovanih in porušenih suhih zidov in
starih poti v sistemu Škocjanskih jam
UKREPI:
– sanacija poškodovanih in porušenih zidov;
– obnova starih turističnih in plezalnih poti v sistemu
Škocjanskih jam (Hankejev kanal ...).
6.2.4.4 Ohranitev kulturne krajine in preprečevanje
zaraščanja
UKREPI:
– čiščenje zaraščenih poti in površin;
– sodelovanje s Kmetijsko pospeševalno službo z izmenjavo podatkov in spodbujanje domačinov za vzdrževanje
kulturne krajine z ustreznimi predavanji;
– organizacija strokovnih posvetov in prikazov nege
kulturne krajine;
– strokovno usposabljanje domačinov za kakovostnejši razvoj sadjarstva (pomen starih sadnih vrst, izdelki iz
sadja ...).
6.2.4.5 Obnova tehniške dediščine (jezov, mlinov, zidov in
mlinščic pred ponorom Reke)
UKREPI:
– sodelovanje pri dokončanju rekonstrukcije jezu in
stavb v Malnih;
– ureditev mlinščice in obnova mlina v Uknu.

Uradni list Republike Slovenije
6.3 Cilji razvoja
Cilje razvoja določajo naravne vrednote in njihovo zavarovanje ter trajnostna raba kulturne dediščine. Pri tem sta
najpomembnejši primerna – sonaravna turistična dejavnost
in rekreacija oziroma njene oblike (samostojno, vodeno),
vrste (tipi rekreacije) in kraji izvajanja. Strategija vključuje
dostopnost do posameznih območij ter druge infrastrukturne
zahteve, kot so parkirišča, počivališča, storitvene in druge
usluge. Pri tem je pomembno usmerjanje prometa ter zagotavljanje javnih prometnih sredstev in spodbujanje njihove
rabe. Razvoj bo mogoč na podlagi nastanitvenih zmogljivosti
za obiskovalce ter na ponudbi informacij in izobraževalnih
vsebin (informacijski center, izobraževalna vloga zavoda in
parka, študijske delavnice in podobno). Pomembno vlogo pri
takšni strategiji razvoja v parku ima članstvo v skladu s konvencijam pod okriljem Unesca in zavezanost njihovim ciljem
(svetovna kulturna in naravna dediščina, mokrišča, MAB in
Mreža zavarovanih območij v Alpah).
Cilji razvoja vasi temeljijo na vzpostavljanju in vzdrževanju trajnostnega ekonomskega, socialnega in kulturnega
razvoja, na ohranjanju kmetijske dejavnosti znotraj parka ter
spodbujanju vlaganj v širjenje turistične ponudbe v vaseh.
Strategija temelji na razvoju, ki ne bo v nasprotju s cilji varstva in rekreacije v parku in bo zadovoljeval socialne, kulturne in ekonomske potrebe lokalnega prebivalstva. S tem bodo
domačini dobili dodatne razvojne in zaposlitvene možnosti ter
razmere za kakovostno bivanje in delo.
6.3.1 Cilji za vzpostavitev turistične in rekreacijske
ponudbe, spodbujanje turističnega razvoja
6.3.1.1 Zagotovitev boljše prepoznavnosti Parka
Škocjanske jame doma in v tujini
UKREPI:
– izdelava in postavitev informativnih tabel in oznak v
skladu s celostno podobo PŠJ;
– izdelava projektne dokumentacije za posamezne zaključene faze preureditve in posodobitve informacijskega
centra v Matavunu;
– izvedba posameznih faz preureditve in posodobitve
informacijskega centra (preureditev sanitarij, prostora blagajne, prodajalne spominkov, večnamenskega prostora za
vodnike, multimedijske dvorane …);
– zunanja ureditev informacijskega centra;
– oblikovanje in izdajanje novih tematskih publikacij
PŠJ;
– sodelovanje s Kobilarno Lipica in Štanjelom ter drugimi nosilci turističnega razvoja Krasa na obeh straneh meje ali
samostojno pojavljanje na evropskih in svetovnih turističnih
borzah, sejmih in drugih oblikah promocij;
– sodelovanje na različnih kongresih, simpozijih, konferencah, delavnicah doma in v tujini;
– sodelovanje pri promociji vplivnega območja, zaradi njegove boljše prepoznavnosti in hitrejšega razvoja, posebno z občinami, ki imajo večji delež ozemlja na vplivnem območju PŠJ.
6.3.1.2 Razširitev in popestritev turistične ponudbe v parku
UKREPI:
– oblikovanje novih turističnih ponudb PŠJ;
– sodelovanje pri pripravi celovite turistične ponudbe
klasičnega krasa v okviru programov STO;
– sodelovanje pri pripravi celovite turistične ponudbe
vplivnega območja z vključitvijo najpomembnejših programov
in centrov turizma;
– preučitev možnosti izvajanja speleoterapije v Škocjanskih jamah;
– vključitev avtobusnih podjetij in Slovenskih železnic v
turistično ponudbo PŠJ;
– sofinanciranje vključevanja ponudbe PŠJ z drugimi
turističnimi kraji in območji v Sloveniji in zamejstvu;
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– skupna promocija s preostalimi zavarovanimi območji
(parki – table, prospekti);
– sodelovanje pri projektih z drugimi zavarovanimi območji pri učnih poteh, pohodniških poteh, programih varstva
(Interreg III A, B, C in drugi).
6.3.1.3 Zagotovitev čim večje varnosti za obiskovalce
in zaposlene v parku
UKREPI:
– urejanje in vzdrževanje infrastrukture v sistemu Škocjanskih jam (razsvetljava, poti, ograje, mreže, podporni zidovi, mostovi, telefonija, vodovod, nadstrešek pred vhodom
v Globočaku, videonadzor …);
– novi odseki poti, namenjeni funkcionalno oviranim
osebam;
– dodatno zavarovanje prehoda čez regionalno cesto v
Matavunu s signalizacijo ali nadhodom;
– obnova podpornih zidov ob progi dvigala in postajah;
– modernizacija oziroma zamenjava dvigala v Veliki
dolini;
– redno pregledovanje, čiščenje sten v jami in Veliki
dolini ter merjenje geoloških premikov (ob razpokah, padanje
kamenja ...);
– zavarovanje obiskovalcev pred padajočim kamenjem
z gradnjo galerij in varovalnih mrež na izpostavljenih mestih
ter pregledovanje in čiščenje obstoječih varovalnih mrež.
6.3.2 Cilji za vzpostavljanje in vzdrževanje ekonomskega,
socialnega in kulturnega razvoja lokalnega prebivalstva
6.3.2.1 Omogočanje domačemu prebivalstvu, da si izboljša
stanovanjske razmere, ob upoštevanju kulturovarstvenih
pogojev pri prenovi kulturne dediščine
UKREPI:
– priprava projektne dokumentacije in fazna izgradnja
zamenjave sedanjega sistema ogrevanja (nafta) s sistemom
okolju prijaznega centralnega ogrevanja v PŠJ (plin, sončna
energija …) in distribucijskega kabelskega sistema;
– svetovanje pri pridobivanju dovoljenj za posege v
prostor pri obnovi objektov;
– dejavnosti v skladu s 23. členom Zakona o regijskem
parku Škocjanske jame.
6.3.2.2 Omogočanje revitalizacije objektov in zagotavljanje
infrastrukture, predvsem za potrebe lokalnega prebivalstva
ali za dejavnosti, povezane s parkom
UKREPI:
– sofinanciranje obnove kulturnih spomenikov in kulturne dediščine v lasti domačinov za dodatno turistično ponudbo (apartmaji in sobe) v skladu s 23. členom Zakona o
regijskem parku Škocjanske jame;
– fazna obnova pločnikov v PŠJ;
– ureditev trga v Škocjanu in stopnic pod trgom;
– nameščanje pojasnjevalnih tabel in opremljanje (klopi,
koši za odpadke …) počivališč in razgledišč;
– sofinanciranje rednih vzdrževalnih del na vaškem pokopališču (kulturni spomenik);
– obnova objektov za muzejsko prezentacijo ali za druge kulturne dejavnosti.
6.3.2.3 Zagotovitev boljšega informiranja domačinov in
obiskovalcev
UKREPI:
– izdajanje časopisa za obveščanje prebivalcev v parku
in občanov v vplivnem območju;
– objavljanje mesečnih dogodkov v PŠJ na oglasni deski na trgu v Matavunu in v medijih;
– pisno obveščanje vseh gospodinjstev na območju
parka o pomembnih dogodkih v parku.
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6.3.2.4 Ohranitev in spodbujanje kmetijske proizvodnje,
predvsem ekološko naravnane hrane
UKREPI:
– spodbujanje in spremljanje izdelave meril o zagotavljanju in spremljanju ustreznosti izdelkov domače proizvodnje za prodajo in njihovo realizacijo (blagovna znamka).
6.3.2.5 Razvijanje dejavnosti, povezanih s turizmom in
delovanjem lokalnih turističnih društev
UKREPI:
– izdelava meril za uvedbo blagovne znamke in spodbujanje kakovosti;
– izdaja promocijskega materiala s predstavitvijo vasi
Škocjan, Betanja in Matavun in drugih znamenitosti v okolici
parka;
– sofinanciranje vsakoletnega škocjanskega festivala
amaterskih gledališč, ki ga organizira TD Škocjan;
– ponujanje ustrezne pomoči in sofinanciranje vsakoletnih prireditev, ki jih organizirajo turistična društva;
– zagotavljanje prenočitvenih zmogljivosti in gostinske
ponudbe ter druge storitvene dejavnosti.
6.3.2.6 Ponujanje možnosti za izobražeanje, štipendiranje
in zaposlovanje, zlasti mladim
UKREPI:
– pomoč pri štipendiranju mladih prebivalcev parka;
– sezonsko delo za študente;
– zaposlovanje brezposelnih za določen čas med povečanim obiskom v Škocjanske jame.
6.4 Širši cilji
6.4.1 Cilji za omejitev dejanskih virov onesnaževanja in
drugih posegov v okolje, ki pomenijo tveganje ali nevarnost
za okolje v vplivnem območju parka in katerih škodljivi vplivi
segajo v park (industrija, obrt, kmetijstvo, infrastruktura,
vojaški objekti in druge naprave ter druge okolju škodljive
dejavnosti)
UKREPI:
– vključevanje varstvenih režimov in ukrepov v odloke in
predpise lokalnih skupnosti v vplivnem območju parka;
– stalen nadzor in opozarjanje lokalnih, državnih in
mednarodnih institucij o umeščanju dejavnosti, ki pomenijo
tveganje ali nevarnost za okolje in/ali spreminjajo videz prvobitnih in kulturnih krajin ter so v nasprotju s predpisi in določili
zakonov oziroma mednarodnih konvencij;
– nadzor in obveščanje pristojnih služb o kršitvah v skladu z Zakonom o regijskem parku Škocjanske jame;
– sodelovanje pri pripravi razvojnih in prostorskih dokumentov občin na vplivnem območju parka, posebno z
vsebinami iz naravovarstvenih smernic;
– vključevanje nosilcev razvoja v občinah na vplivnem
območju v sklopu odobrenih mednarodnih projektov (Interreg III in podobno) v hitrejši in kakovostnejši razvoj širšega
vplivnega območja;
– dejavnosti za vzpostavitev sistema obveščanja ob
morebitnem izlitju naftnih derivatov in nevarnih snovi v Reko
in njene pritoke ter skrb za uresničevanje sklepov o usposobitvi intervencijske ekipe in nabavi opreme (hidropak);
– sodelovanje pri uskladitvi režimov obveščanja o spuščanju vode v Reko na akumulacijah Mola in Klivnik ter morebitnih drugih akumulacijah, s čimer bi preprečili nesreče in
škodo v sistemu Škocjanskih jam, z upravljavcem in regijskim
centrom za obveščanje;
– sodelovanje z nosilci kmetijskega razvoja v smislu
podpiranja predlogov za prehod na integrirano ali ekološko
kmetovanje na celotnem vplivnem območju parka;
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– ozaveščanje prebivalcev in obiskovalcev o ekologiji živalskih in rastlinskih vrst ter ohranjenosti njihovih habitatov;
– ozaveščanje prebivalcev in obiskovalcev o pomenu
varovanja okolja s poudarkom na vodnih virih;
– pridobitev in posodobitev zemljevida divjih odlagališč
in hidrogeološke karte vplivnega območja;
– sodelovanje z jamarji pri čiščenju onesnaženih jam;
– sodelovanje z ribiči pri čiščenju struge in bregov ter pri
nadzoru in obveščanju ob onesnaženjih.
6.5 Izobraževanje in ozaveščanje o pomenu naravnih
vrednot in kulturne dediščine v zavarovanem in
vplivnem območju Parka Škocjanske jame, širšem
območju matičnega krasa in v Sloveniji
6.5.1 Izobraževanje zaposlenih
UKREPI:
– izobraževanje zaposlenih v PŠJ s področja varovanja,
predstavljanja in ohranjanja naravnih vrednot in kulturne dediščine, naravovarstvenih, okoljskih, krasoslovnih in bioloških
znanosti, meteorologije, varstva pri delu, komunikologije,
pedagogike, ekonomije, muzejske dejavnosti, tujih jezikov;
– sodelovanje na različnih kongresih, simpozijih, konferencah, delavnicah doma in v tujini;
– strokovni obiski na drugih zavarovanih območjih in
izmenjava izkušenj.
6.5.2 Izobraževanje in ozaveščanje domačinov
UKREPI:
– izobraževanje domačinov s področja varovanja in
ohranjanja naravnih vrednot in kulturne dediščine, trajnostnega razvoja in ekološkega turizma.
6.5.3 Izobraževanje in ozaveščanje prostovoljnih
naravovarstvenikov in pedagoških delavcev
UKREPI:
– izvedba izobraževalnih tečajev in strokovnih vodenj
za nove prostovoljne naravovarstvenike in pedagoške delavce;
– izvedba dopolnilnih izobraževanj in predstavitev novosti za stare naravovarstvene nadzornike;
– strokovni obiski na drugih zavarovanih območjih in
izmenjava izkušenj.
6.5.4 Izobraževanje in ozaveščanje domačih in tujih
obiskovalcev
UKREPI:
– izobraževanje in ozaveščanje domačih in tujih obiskovalcev z učnimi potmi, muzejskimi zbirkami, publikacijami,
občasnimi tematskimi razstavami, poljudnim prikazom naravnih zakonitosti in kraških pojavov.
6.5.5 Izobraževanje in ozaveščanje dijakov in študentov
UKREPI:
– priprava in izvedba izobraževalnih programov, tematskih učnih ur, naravoslovnih, družboslovnih in ustvarjalnih
delavnic, literarnih tečajev, fotokrožkov, strokovnih vodenj za
osnovne in srednje šole v okviru mreže šol PŠJ, v katero so
za zdaj vključene šole v občini Divača, v vplivnem območju
parka – Ilirska Bistrica in Kuteževo – ter v zamejstvu, seveda
pa je odprta tudi za druge šole, ki bi v prihodnosti pokazale
interes za sodelovanje;
– sodelovanje pri izobraževanju študentov fakultet in
visokih šol iz Slovenije in tujine ter v mednarodnih izobraževalnih projektih, zlasti v okviru Unesca, progama MAB,
mokrišč mednarodnega pomena …;
– priprava učnih listov in novih vsebin na učnih poteh.
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6.6 Monitoring
6.6.1 Nastavitev, izvajanje in vzdrževanje monitoringa v
sistemu Škocjanskih jam
UKREPI:
– nabava in namestitev opreme za spremljanje stanja v
sistemu Škocjanskih jam;
– zbiranje in analiziranje podatkov dosedanjega monitoringa v jami;
– monitoring koncentracije radona in njegovih razpadlih
potomcev, pronicajoče vode, temperature, vlage, zračnega tlaka, ogljikovega dioksida, aerosolov, svetlobe, praha,
hrupa;
– monitoring jamske flore in favne ter izvedba občasnih
mikrobioloških analiz z osnovno laboratorijsko opremo;
– monitoring sige;
– monitoring stabilnosti kamnin z digitalnim merilcem;
– sprotno spremljanje vpliva turističnega obiska na jamsko mikroklimo.
6.6.2 Nastavitev, izvajanje in vzdrževanje monitoringa na
površju parka
UKREPI:
– sodelovanje pri upravljanju in zajemanju podatkov pri
avtomatski meteorološki postaji v Škocjanu s kompatibilnim
merilnim sistemom in povezavo z Agencijo RS za okolje in
MOP;
– dokončanje projekta inventarizacije flore in favne, ki
ga opravlja Inštitut za biologijo Jovana Hadžija pri SAZU,
Ljubljana;
– spremljanje stanja rastišč ter zaščita redkih in ogroženih rastlinskih vrst;
– spremljanje stanja habitatov ter zaščita redkih in ogroženih živalskih vrst;
– vzorčenje in izvajanje raziskav karbonatnih kamnin in
sige na površju v sodelovanju s pristojnimi ustanovami.
6.6.3 Vključitev Agencije RS za okolje in MOP v nastavitev
in izvajanje monitoringa Reke
UKREPI:
– sodelovanje pri izvajanju monitoringa vode z občasnimi odvzemi vzorcev vode ter vključevanjem podatkov v
državno mrežo monitoringa;
– sodelovanje pri vzpostavitvi nove vodomerne postaje
pred ponorom v Škocjanske jame (v Malnih);
– spremljanje in vrednotenje flore in favne na bregovih
in v strugi Reke.
7. NAČINI URESNIČEVANJA RAZVOJA PARKA,
PRILAGOJENE DAVČNE IN DRUGE SPODBUJEVALNE
POLITIKE (SUBVENCIONIRANJA, NADOMESTILA,
SPODBUJEVALNA POSOJILNA POLITIKA)
Viri financiranja javnega zavoda so določeni v Zakonu
o regijskem parku Škocjanske jame. 22. člen zakona določa,
da javni zavod pridobiva sredstva za opravljanje dejavnosti:
– iz republiškega proračuna na podlagi letnega programa in finančnega načrta javnega zavoda, ki ga potrdi
minister;
– iz proračunov lokalnih skupnosti;
– z vstopninami in donacijami;
– s sredstvi, pridobljenimi z upravljanjem nepremičnin;
– s koncesijami in
– iz drugih virov.
Javni zavod lahko uporablja sredstva, pridobljena na
podlagi zadnjih štirih alinej prvega odstavka, za namene varstva naravnih vrednot in kulturnih spomenikov, za ekološko
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sanacijo, izplačevanje subvencij in dotacij fizičnim osebam
ter za pospeševanje usklajenega razvoja zavarovanega območja v skladu z Odredbo o razdeljevanju dela sredstev
javnega zavoda Park Škocjanske jame (Uradni list RS, št.
84/99).
Poleg teh finančnih sredstev bo PŠJ skupaj z lokalnimi
skupnostmi v parku in na vplivnem območju pridobival sredstva na javnih razpisih posameznih ministrstev (Ministrstvo
za okolje in prostor, Ministrstvo za kulturo, Ministrstvo za
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Ministrstvo za gospodarstvo, Služba vlade za lokalno samoupravo in regionalni
razvoj …) in javnih razpisih evropskih strukturnih skladov
za projekte s področja okolja, kmetijstva, turizma, kulture,
gospodarstva in regionalnega razvoja, ki podpirajo trajnostni
razvoj območja.
Posamezna ministrstva bodo v PŠJ in na vplivnem
območju prednostno zagotavljala predvsem naslednje spodbujevalne politike:
– na področju okolja predvsem izgradnjo lokalne gospodarske javne infrastrukture v parku in na vplivnem območju in
racionalne rabe energije; Ministrstvo za okolje in prostor bo
v Operativnem programu odvajanja in čiščenja komunalnih
odpadnih voda prednostno zagotovilo sredstva za izvedbo
komunalnih projektov, ki bodo zagotovili ureditev stanja na
področju varstva voda na območju parka;
– na področju kmetijstva predvsem ukrepe za ohranitev ekstenzivne tradicionalne kmetijske rabe in aktiviranje
opuščenih površin, razvoj ekološkega kmetijstva, trženja produktov in oblikovanje blagovne znamke ter razvoj dopolnilnih
dejavnostih na kmetijah;
– na področju turizma oblikovanje novih turističnih produktov in blagovnih znamk, izgradnjo novih nastanitvenih
kapacitet in gostinske ponudbe predvsem v manjših nastanitvenih kapacitetah (apartmaji, penzioni, družinskih hoteli, …)
ter izgradnjo javne infrastrukture (kolesarske poti, tematske
poti, parkirišča, razgledišča);
– na področju kulture obnovo kulturnih spomenikov in
kulturne dediščine in vključevanje le-teh v trženje parka,
oblikovanje kulturnega produkta (kulturni dogodki, muzejske
zbirke …);
– na področju gospodarstva predvsem razvoj malega
(drobnega) gospodarstva in domače obrti;
– na področju regionalnega razvoja predvsem kompleksne medsektorske razvojne projekte.
Spodbujevalne politike se izvajajo na način subvencioniranja, plačevanja nadomestil in prilagojene posojilne
politike po veljavnih postopkih sektorskih politik. Ta financiranja bodo zagotavljala transparentnost in učinkovitost z
merili, ki temeljijo na indikatorjih iz Resolucije o nacionalnem
programu varstva okolja za obdobje 2005–2012 (Uradni list
RS, št. 2/06).
Konkretni razvojni projekti bodo vključeni v letne programe dela javnega zavoda glede na prioritete posameznih
sektorskih politik. Letne programe dela bo potrdila Vlada RS
in glede na prioritete določila višino finančnih sredstev za
izvajanje PVR PŠJ.
PŠJ bo še naprej pridobival sredstva iz donacij skladov
za svetovno dediščino UNESCO in drugih donacij ter na natečajih in mednarodnih razpisih za raziskovalne in razvojne
projekte. Tako se zmanjšuje neposredna obremenitev proračuna in na različne načine pospešuje razvoj prebivalcev
PŠJ.
Ocena prihodkov je tako odvisna od kandidature za posamezne mednarodne programe ter donacij, za katere v času
izdelave PVR PŠJ ni možno podati realne ocene. Posamezni
programi bodo usklajeni z ministrstvi za posamezna obdobja,
tako da teh sredstev ni bilo mogoče vključiti v sedanji plan.
Skladno s potrebami za investicije, ki so opredeljene v PVR
PŠJ, se bo letno dopolnjeval tudi program investicij.
Zainteresirana ministrstva in Občina Divača bodo sodelovali v skladu z določili tega poglavja v posameznih projektih
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v skladu z interesi in možnostmi izkoriščanja proračunskih
sredstev, kar je povezano s sprejemanjem letnih oziroma
dvoletnih proračunov.
Tako se bodo letni finančni načrti Parka Škocjanske
jame prilagajali realnim potrebam in prihodkom iz proračuna
RS, lastne dejavnosti in kandidatur za posamezne projekte
v Sloveniji in EU ter morebitnih donacij, ne da bi se osnovni
koncept PVR PŠJ spremenil.
8. PREDNOSTNI SEZNAM DEJAVNOSTI PARKA
ŠKOCJANSKE JAME ZA OBDOBJE 2006–2010
Dejavnost
1. Vzpostavitev celovitega monitoringa v
PŠJ (voda, mikroklima v jami, radon, siga)
ter njegova vključitev v državno mrežo
monitoringa in spremljanje stanja v skladu
z Zakonom o regijskem parku Škocjanske
jame
2. Delovanje v skladu s konvencijami
(UNESCO, Ramsarska konvencija,
program MAB)
3. Zagotavljanje varnosti obiskovalcem in
delavcem v PŠJ
4. Nadaljevanje sanacije divjih odlagališč
5. Izvedba posameznih faz preureditve in
posodobitve informacijskega centra
6. Sodelovanje pri projektni dokumentaciji za ureditev vasi Škocjan, Matavun in
Betanja kot vzorčen primer eko vasi in
začetek fazne gradnje
7. Urejanje in vzdrževanje infrastrukture
v sistemu Škocjanskih jam (razsvetljava,
poti, ograje, mreže, podporni zidovi, mostovi, telefonija, vodovod, nadstrešek pred
vhodom v Globočaku, videonadzor …)

Leto izvedbe

2006–2010
2006–2010
2006–2010
2007–2010
2006–2008

8. Ovrednotenje nosilne kapacitete jam
oziroma največjega števila obiskovalcev,
ki jih posamezni deli Škocjanskih jam brez
škodljivih posledic na naravo še prenesejo (dnevno, mesečno, sezonsko, letno), in
zagotovitev študije podrobnejšega popisa
jamske favne

2007–2008

9. Dejavnosti za vzpostavitev sistema
obveščanja in takojšnjega ukrepanja
ob morebitnem izlitju naftnih derivatov
in nevarnih snovi v Reko in njene pritoke ter skrb za uresničevanje sklepov o
usposobitvi intervencijske ekipe in nabavi
opreme (TIB Transport, Il. Bistrica)

2007–2010

10. Usposobitev turističnih poti v Mahorčičevi in Mariničevi jami ter v Mali dolini
za obisk

2007–2010

11. Dejavnosti za prijavo kandidature
širitve Parka Škocjanske jame na
območje Mejam pri vasi Dane

2007–2008

12. Zbiranje in čiščenje komunalnih
odpadnih vod

2007–2010

9. NAČRTOVANA STRUKTURA VIROV SREDSTEV
Glede na različne dejavnike, ki vplivajo na dejavnost
javnega zavoda PŠJ, posebno pri izraziti variabilnosti obiska
parka in uspešnosti pri prijavah na različne razpise doma in
v tujini ter pogoje poslovanja, se upravičeno predvideva, da
bo treba letne programe, ki izhajajo iz PVR PŠJ, usklajevati
z dejanskimi razpoložljivimi finančnimi viri.
Te spremembe lahko tudi vplivajo na prednostni seznam dejavnosti PŠJ za obdobje 2006–2010.

2007–2010

2006–2010

(vrednosti so v MIO SIT)
PRIHODKI
PRIHODKI
proračun RS
lastna sredstva
programi
donacije

2006
347
114
190
38
5

2007
316
117
192
7

2008
325
119
195
11

2009
324
122
200
2

2010
336
128
203
5

Skupaj
1648
600
980
63
5

STROŠKI
STROŠKI
1.2.1 Stroški dela
1.2.2 Materialni stroški, storitve in programi

2006
257
129
128

2007
225
133
93

2008
245
142
103

2009
245
144
100

2010
256
150
106

Skupaj
1228
698
530

INVESTICIJE
INVESTICIJE

2006
90

2007
90

2008
80

2009
80

2010
80

Skupaj
420

Ocena potrebnih vlaganj v parku Škocjanske jame v obdobju 2006–2010, obrazložena v poglavju 6. CILJI IN UKREPI:
(vrednosti so v MIO SIT)

6. CILJI IN UKREPI
6.1 CILJI ZA UDEJSTVOVANJE V SKLADU Z
MEDNARODNIMI KONVENCIJAMI, PROGRAMI, ORGANIZACIJAMI IN DRUGIMI INSTITUCIJAMI
6.1.1 Delovanje v skladu z določili Konvencije o
svetovni kulturni in naravni dediščini

leto 2006

leto 2007

leto 2008

leto 2009

leto 2010

Skupaj

26,2

21,8

13,6

13

15

89,6

8,8

6,2

5,5

5,8

6,8

33,1

Uradni list Republike Slovenije
6.1.2 Delovanje v skladu z določili Ramsarske
konvencije
6.1.3 Delovanje v skladu z določili programa
MAB
6.1.4 Delovanje v skladu s projektom Natura
2000
6.1.5 Delovanje v skladu z določili Mreže zavarovanih območij v Alpah
6.1.6 Delovanje v skladu z določili organizacije
Europarc
6.1.7 Delovanje v skladu z določili združenja
ISCA
6.2 CILJI VARSTVA
6.2.1 Cilji za ohranitev izjemnih geomorfoloških,
geoloških in hidroloških naravnih vrednot
6.2.1.1 Ohranitev izjemnih površinskih in podzemeljskih kraških pojavov, zlasti jam, brezen in
udornic
6.2.1.2 Ohranitev hidroloških in hidrogeomorfoloških značilnosti sruge in bregov Reke
6.2.1.3 Razširitev zavarovanega območja parka
do stika s flišem (območje Mejam)
6.2.1.4 Izboljšanje kakovosti vode v Reki in
njenih pritokih
6.2.1.5 Omejitev in preprečitev oziroma zmanjšanje vseh drugih vrst onesnaževanja
6.2.1.6 Usklajevanje in organiziranje raziskovanja
naravnih značilnosti območja parka
6.2.2 Cilji za ohranitev redkih, ogroženih, endemičnih in drugih rastlinskih in živalskih vrst in
njihovih habitatov
6.2.2.1 Ohranitev ekosistemov in vrstne pestrosti
6.2.2.2 Spodbujanje nadaljnjih biospeleoloških
raziskav
6.2.3 Ohranitev paleontoloških najdišč in arheološke dediščine
6.2.3.1 Zavarovanje in ureditev upravljanja arheoloških in paleontoloških najdišč
6.2.3.2 Upoštevanje odločbe o predhodnih in
zaščitnih arheoloških raziskovanjih pri prihodnjih
zemeljskih posegih na območju razglašenih
spomenikov in sočasno strokovno preverjanje arheološkega potenciala pri drugih zemeljskih delih
6.2.4 Cilji za ohranitev etnološke dediščine, arhitekturnih značilnosti in kulturne krajine
6.2.4.1 Preprečitev nadaljnjega propadanja
objektov in območij kulturne dediščine ter njihova
obnova in revitalizacija
6.2.4.2 Varstvo kulturnih spomenikov
6.2.4.3 Obnovitev poškodovanih in porušenih suhih zidov in starih poti v sistemu Škocjanskih jam
6.2.4.4 Ohranitev kulturne krajine in preprečevanje zaraščanja
6.2.4.5 Obnova tehniške dediščine (jezov, mlinov,
zidov in mlinščic pred ponorom Reke)
6.3 CILJI RAZVOJA
6.3.1 Cilji za vzpostavitev turistične in rekreacijske ponudbe, spodbujanje turističnega razvoja
6.3.1.1 Zagotovitev boljše prepoznavnosti Parka
Škocjanske jame doma in v tujini
6.3.1.2 Razširitev in popestritev turistične ponudbe v parku
6.3.1.3 Zagotovitev čim večje varnosti za obiskovalce in zaposlene v parku
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1,5

2

1,5

1,5

1,5

8

2

1,5

1,4

1,4

1,9

8,2

0,9

0,5

0,5

0,6

0,7

3,2

11,5

10,5

3,5

2,5

2,8

30,8

1

0,8

0,9

0,9

1

4,6

0,5
151

0,3
143

0,3
135

0,3
113

0,3
117

1,7
659

110

102,5

93,5

80,5

82,5

469

80

79

75,5

68

70

372,5

3

3

2

1,5

2

11,5

3,5

3,5

4

2,5

2

15,5

8,5

4

4

2,5

3

22

6,5

5,5

5

3

2,5

22,5

8,5

7,5

3

3

3

25

3,8
1,8

3
1,5

1,5
1

1
1

1
1

10,3
6,3

2

1,5

0,5

0

0

4

4,7

5

10

3

3,5

26,2

1,2

3,5

9

3

3

19,7

3,5

1,5

1

0

0,5

6,5

32,5

32,5

30

28,2

30

153,5

15
12

13,5
10

12
5

5
5

6
5,8

51,5
37,8

3

7

4

5

6

25

0,5

1

1

1,8

2,2

6,5

2
142

1
119,5

8
144,7

12
165,7

10
169

33
740,9

122,7

97

109

130,7

130

589,4

85

67

69

83,7

85

389,7

14,7

12

15

15

13

69,7

23

18

25

32

32

130
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6.3.2 Cilji za vzpostavljanje in vzdrževanje
ekonomskega, socialnega in kulturnega razvoja
lokalnega prebivalstva
6.3.2.1 Omogočanje domačemu prebivalstvu, da
si izboljša stanovanjske razmere, ob upoštevanju
kulturno varstvenih pogojev pri prenovi kulturne
dediščine
6.3.2.2 Omogočanje revitalizacije opuščenih
objektov in druge infrastrukture, predvsem za
potrebe lokalnega prebivalstva ali za dejavnosti,
povezane s parkom
6.3.2.3 Zagotovitev boljšega informiranja domačinov in obiskovalcev
6.3.2.4 Ohranitev in spodbujanje kmetijske proizvodnje, predvsem ekološko naravnane hrane
6.3.2.5 Razvijanje dejavnosti, povezanih s turizmom in delovanjem lokalnih turističnih društev
6.3.2.6 Ponujanje možnosti za izobraževanje,
štipendiranje in zaposlovanje, zlasti mladim
6.4 ŠIRŠI CILJI
6.4.1 Cilji za omejitev dejanskih virov onesnaževanja in drugih posegov v okolje, ki pomenijo tveganje ali nevarnost za okolje v vplivnem območju
parka in njihovi škodljivi vplivi segajo v park
6.5 IZOBRAŽEVANJE IN OZAVEŠČANJE …
6.5.1 Izobraževanje zaposlenih
6.5.2 Izobraževanje in ozaveščanje domačinov
6.5.3 Izobraževanje in ozaveščanje prostovoljnih
naravovarstvenikov in pedagoških delavcev
6.5.4 Izobraževanje in ozaveščanje domačih in
tujih obiskovalcev
6.5.5 Izobraževanje in ozaveščanje dijakov in
študentov
6.6 MONITORING
6.6.1 Nastavitev, izvajanje in vzdrževanje monitoringa v sistemu Škocjanskih jam
6.6.2 Nastavitev, izvajanje in vzdrževanje monitoringa na površju parka
6.6.3 Vključitev Agencije RS za okolje in MOP v
nastavitev in izvajanje monitoringa Reke
Rezerva za nepredvidene ukrepe
CILJI IN UKREPI SKUPAJ
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8
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1,5

1,5
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1

1,2

1

2

6
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3

3

3
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3

2
4

2
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5

2,5
7
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3
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4
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5
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7
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2,8
1

3
1,2
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1,5

3,5
1,5

3,5
1,5
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1,6

1,6

2

2

2

9,2

1,5

1,7

2

2,5

2,5

10,2

1,2
14,7

1,2
16

1,5
14,2

1,8
13

1,5
15

7,2
72,9

10,6

11

10

9

10

50,6

3

3,5

2,2

2,5

4

15,2

1,1
2
347

1,5
3
316

2
2,5
325

1,5
3
324

1
2
336

7,1
12,5
1648

10. UVELJAVITEV PROGRAMA VARSTVA IN RAZVOJA
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 801-07/94-5/5
Ljubljana, dne 19. decembra 2006
EPA 1017-IV
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
France Cukjati, dr. med., l.r.

Uradni list Republike Slovenije

VLADA
5899.

Odločba o imenovanju Maše Podlipnik
za okrožno državno tožilko na Okrožnem
tožilstvu v Ljubljani

Na podlagi prvega odstavka 17. in 18. člena Zakona o
državnem tožilstvu (Uradni list RS, št. 50/06 – uradno prečiščeno besedilo) in petega odstavka 21. člena Zakona o Vladi
Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 – uradno prečiščeno besedilo), je Vlada Republike Slovenije na predlog
ministra za pravosodje, št. 110-159/2006 z dne 28. 11. 2006,
na 100. seji dne 7. 12. 2006 sprejela naslednjo

ODLOČBO
Maša PODLIPNIK, roj. 30. 11. 1970, dosedanja pomočnica okrožnega državnega tožilca na Okrožnem državnem
tožilstvu v Ljubljani, se imenuje za okrožno državno tožilko
na Okrožnem državnem tožilstvu v Ljubljani.
Št. 70101-37/2006/5
Ljubljana, dne 7. decembra 2006
EVA 2006-2011-0106
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l.r.
Predsednik

MINISTRSTVA
5900.

Pravilnik o podračunih ter načinu plačevanja
obveznih dajatev in drugih javnofinančnih
prihodkov

Na podlagi 61. člena Zakona o javnih financah (Uradni
list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU in 110/02
– ZDT-B), drugega odstavka 91. člena Zakona o davčnem
postopku (Uradni list RS, št. 117/06) in drugega odstavka
73. člena Zakona o plačilnem prometu (Uradni list RS, št.
110/06 – uradno prečiščeno besedilo in 114/06 – ZUE) izdaja
minister za finance

PRAVILNIK
o podračunih ter načinu plačevanja obveznih
dajatev in drugih javnofinančnih prihodkov
1. člen
(predmet urejanja)
(1) Ta pravilnik določa podračune (v nadaljnjem besedilu: podračuni JFP skupine A), na katere zavezanci plačujejo obvezne dajatve in druge javnofinančne prihodke (v
nadaljnjem besedilu: JFP), ki pripadajo državi, občinam,
Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije in Zavodu za
pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije ter drugim
prejemnikom.
(2) Ta pravilnik določa način plačevanja na podračune
JFP skupine A.

men:

2. člen
(pomen izrazov)
Izrazi, uporabljeni v tem pravilniku, imajo naslednji po-

1. Podračuni JFP so na podlagi zakona, ki ureja javne
finance, in zakona, ki ureja plačilni promet, odprti kot podra-
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čuni v sistemih enotnih zakladniških računov države in občin
pri Banki Slovenije in jih vodi Uprava Republike Slovenije za
javna plačila (v nadaljnjem besedilu: UJP).
2. Podračuni JFP skupine A so podračuni JFP, na katere
zavezanci plačujejo JFP.
3. Shematični prikaz podračuna v osnovnem seznamu
podračunov JFP skupine A predstavlja podračune, ki so odprti pri vseh občinah. Shema omogoča prikazovanje seznama
podračunov v skrajšani obliki in je ali 01EZR-OBČNNNNNkk
ali 01EZR-844NNNNNkk. Njeni sestavni deli so:
01EZR
OBČ
844
NNNNN
kk

številka enotnega zakladniškega računa občine
statistična oznaka občine povečana za 400
3-mestno število, ki označuje zbirni prehodni podračun in je enako pri vseh podračunih JFP občin
5-mestno število, ki je enako pri vseh podračunih
JFP občin iste sheme
kontrolna številka, izračunana po modulu 97-10,
ki je opredeljen v predpisu, ki ureja predložitev in
prevzem podatkov s plačilnih navodil in izpiska o
prometu in stanju v računalniški obliki.

4. Nadzornik transakcij podračuna JFP skupine A (v nadaljnjem besedilu: nadzornik) je proračunski uporabnik iz
registra neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in
občinskih proračunov. Nadzornik opravlja nadzor nad obračunavanjem in plačevanjem JFP.
5. Skrbnik podračuna JFP skupine A (v nadaljnjem besedilu: skrbnik) je eden od nadzornikov, ki evidentira in razrešuje
tista plačila JFP, ki jim ni možno opredeliti nadzornika.
6. Referenca prejemnika (v nadaljnjem besedilu: referenca) je podatek na nalogu za plačilo, na delu za prejemnika,
in je sestavljena iz modela in sklicevanja na številko. Skupaj s
podatkom o podračunu JFP skupine A omogoča nadzorniku,
da določi plačnika in namen plačila. Za plačila JFP so s tem
pravilnikom določeni različni modeli referenc. Kontrolne številke
sklicevanja na številko so izračunane po modulu 11, ki je opredeljen v predpisu, ki ureja obliko, vsebino in uporabo obrazca
domačega plačilnega navodila.

3. člen
(podatki seznama podračunov JFP skupine A)
(1) Seznam podračunov JFP skupine A je razdeljen na
osnovni seznam podračunov JFP skupine A in dopolnilni seznam podračunov JFP skupine A, ki sta prilogi tega pravilnika
in njegov sestavni del. V osnovnem seznamu podračunov
JFP skupine A so nekateri podračuni občin shematično prikazani. V dopolnilnem seznamu podračunov JFP skupine
A so za sheme osnovnega seznama navedeni posamezni
podračuni po občinah.
(2) Osnovni in dopolnilni seznam podračunov JFP skupine A prikazujeta podračune JFP, urejene po skupinah in
podskupinah JFP.
(3) Osnovni seznam podračunov JFP skupine A vsebuje
v vrsticah naslednje podatke:
1. podračun JFP skupine A (številka podračuna ali shematični prikaz podračuna),
2. naziv podračuna JFP skupine A,
3. podkonto (6-mestna številka podkonta JFP s kontrolno številko),
4. šifra dajatve (4-mestna šifra dajatve JFP, ki jo določi
davčni organ, s kontrolno številko),
5. modeli referenc, ki se uporabljajo pri plačevanju na
ta podračun JFP skupine A,
6. nadzorniki (4-mestne šifre proračunskih uporabnikov
– nadzornikov s kontrolno številko),
7. nazivi nadzornikov,
8. skrbnik (4-mestna šifra proračunskega uporabnika
– skrbnika s kontrolno številko).

Stran
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(4) Dopolnilni seznam podračunov JFP skupine A vsebuje podatke:
1. v glavi seznama:
1.1 oznako občine,
1.2 naziv občine,
1.3 šifro občine (4-mestno šifro proračunskega uporabnika s kontrolno številko),
1.4 šifro upravne enote, ki opravlja storitve za občane
te občine (4-mestno šifro proračunskega uporabnika s kontrolno številko), in
2. v vrsticah seznama:
2.1 shematični prikaz podračuna JFP skupine A iz
osnovnega seznama,
2.2 naziv podračuna JFP skupine A,
2.3 podračune JFP skupine A po občinah.

Skupna dolžina polj k...k in š...š ne sme presegati
12 mest.

4. člen
(valuta podračunov JFP skupine A)
Podračuni JFP skupine A so odprti samo v denarni enoti
Republike Slovenije.

3. Referenca modela 19 ima naslednjo strukturo: 19
zzzzzzzz-jjjjJ-ššššššš

5. člen
(obvezni podatki na nalogu za plačilo)
(1) Za pravilno prepoznavanje plačnika, vrste JFP in
nadzornika mora biti pri plačilu JFP na nalogu za plačilo
naveden podračun JFP in model reference. Izvajalci plačilnega prometa morajo zavrniti sprejem naloga za plačilo,
na katerem je naveden podračun JFP skupine A, ki nima
modela in kontrolnih številk sklicevanja na številko v skladu
s tem pravilnikom.
(2) Nadzornik lahko za plačilo dajatev izstavi zavezancu
posebno položnico, ki mora vsebovati referenco modela 12.
(3) Model reference ni predpisan pri tistih podračunih
JFP skupine A, kjer model reference in s tem tudi strukturo
reference določi nadzornik.
(4) Model reference ni predpisan na nalogu za plačilo, s
katerim izvajalec plačilnega prometa nakaže denarna sredstva
na podlagi podatkov iz informacijskega toka posebnih položnic,
s katerimi zavezanci plačujejo na podračune JFP skupine A.
(5) Če zavezanec plača JFP s plačilnim nalogom namesto s posebno položnico, ki jo izstavi nadzornik, vpiše na
plačilni nalog model 12 in prepiše celoten sklic na številko s
posebne položnice.
6. člen
(reference)
Pri plačevanju JFP na podračune JFP skupine A se
uporabljajo naslednje reference:
1. Referenca modela 09 ima naslednjo strukturo:
09 zzzzzzzz-k...kK-š...š
zzzzzzzz 8-mestna davčna številka, na zadnjem mestu je
kontrolna številka
k...k
3 do 7-mestna številka konta iz kontnega načrta
za knjiženje davkov in drugih dajatev Davčne
uprave Republike Slovenije
K
skupna kontrolna številka polj zzzzzzzz-k...k
š...š
4 do 8-mestna številka, kadar jo dodatno določi
nadzornik

2. Referenca modela 11 ima naslednjo strukturo:
11 nnnnN-ppppppP-ššššššLL

nnnnN

4-mestna šifra nadzornika in kontrolna številka,
določena v tem pravilniku pri podračunu JFP
ppppppP 6-mestna številka podkonta in kontrolna številka,
določena v tem pravilniku pri podračunu JFP
šššššš
6-mestna številka, kadar jo dodatno določi nadzornik
LL
zadnji dve številki leta, kadar ju določi nadzornik

zzzzzzzz 8-mestna davčna številka, na zadnjem mestu je
kontrolna številka
jjjjJ
4-mestna šifra dajatve in kontrolka, določena za
podračun JFP
ššššššš 7-mestna številka, kadar jo dodatno določi nadzornik
4. Referenca modela 12 se uporablja pri plačilu JFP s
posebno položnico, namesto modelov 09, 11 in 19:
4.1 Kadar se uporablja namesto modela 11, ima strukturo:
nnnnššššššššK

nnnn

4-mestna šifra nadzornika, določena v tem pravilniku pri podračunu JFP

šššššššš 8-mestna številka, določi nadzornik
K

skupna kontrolna številka polj nnnnšššššššš

4.2 Kadar se uporablja namesto modela 09 ali 19, ima
strukturo: nnnnnnnnnnnnK

nnnnnnnnnnnn 12-mestna številka, določi nadzornik
K

kontrolna številka
7. člen

(začetek veljavnosti)
Ta pravilnik začne veljati 1. januarja 2007.
Št. 479-11/2006/1
Ljubljana, dne 18. decembra 2006
EVA 2006-1611-0175
dr. Andrej Bajuk l.r.
Minister
za finance

Davek od dohodkov pravnih oseb

Zamudne obresti od davka od dohodkov pravnih oseb

01100-1001105314

01100-1000170234

Zamudne obresti od posebnega davka na doloþene prejemke

01100-1000176539

Zamudne obresti od davka na izplaþane plaþe

01100-1000178673

Akontacija dohodnine - od pokojnin, nadomestil in drugih dohodkov iz naslova
obveznega in prostovoljnega pokojninskega in invalidskega zavarovanja
Akontacija dohodnine - od dohodkov iz drugega pogodbenega razmerja

Akontacija dohodnine - od drugih dohodkov

Akontacija dohodnine - od dohodka iz dejavnosti od vsakega posameznega
dohodka
Dohodnina - od dobiþka iz kapitala

Dohodnina - od dividend

Dohodnina - od obresti

Dohodnina - od obresti <delitev prihodka þlanic EU>

Akontacija dohodnine - od dohodkov iz oddajanja premoženja v najem

Akontacija dohodnine - od dohodkov iz prenosa premoženjske pravice

Zamudne obresti od dohodnine

Akontacija dohodnine - od drugih dohodkov iz osnovne kmetijske in osnovne
gozdarske dejavnosti

01100-8441226959

01100-8441403402

01100-8441406021

01100-8441494776

01100-8442584668

01100-8442585153

01100-8442586220

01100-8442580497

01100-8440145021

01100-8440171890

01100-8440130859

Zamudne obresti od davka od novih motornih vozil <DURS>

Davek na promet rabljenih motornih vozil <DURS>

Zamudne obresti od davka na promet rabljenih motornih vozil <DURS>

01100-1008314645

01100-1008315130

01100-1008316779

7048033

7048025

7048017

7048009

7040008

07234

07226

07218

07200

05967

19

19

19

19

19

19

19

19

19

19

19

19

19

19

19

19

19

19

19

19

19

19

19

19

19

19

16128

16128

16128

16128

16128

16128

16128

16128

16128

16128

16128

16128

16128

16128

16128

16128

16128

16128

16128

16128

16128

16128

16128

16128

16128

16128
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Davþna uprava RS

Davþna uprava RS

Davþna uprava RS

Davþna uprava RS

Davþna uprava RS

Davþna uprava RS

Davþna uprava RS

Davþna uprava RS

Davþna uprava RS

Davþna uprava RS

Davþna uprava RS

Davþna uprava RS

Davþna uprava RS

Davþna uprava RS

Davþna uprava RS

Davþna uprava RS

Davþna uprava RS

Davþna uprava RS

Davþna uprava RS

Davþna uprava RS

Davþna uprava RS

Davþna uprava RS

Davþna uprava RS

Davþna uprava RS

Davþna uprava RS

Davþna uprava RS

7

Naziv

1/55

16128

16128

16128

16128

16128

16128

16128

16128

16128

16128

16128

16128

16128

16128

16128

16128

16128

16128

16128

16128

16128

16128

16128

16128

16128

16128

8
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Davek od iger na sreþo

Davek od novih motornih vozil <DURS>

Davek od motornih vozil

Davek na dodano vrednost po obraþunu

08486

06130

06114

06106

08745

06092

06084

06076

06050

06017

06009

05991

05983

05975

06734

06726

06750

06742

06157

06149

08737

Šifra Modeli
dajatve reference
4
5
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01100-1008313093

01100-1008305527

7000189

7000170

7000154

7000146

7000138

7000138

7000120

7000111

7000090

7000057

7000049

7000030

7000022

7000014

7020015

7020007

7021011

7021003

7001010

7001002

7001002

3

Podkonto

Št.

Davek na dodano vrednost

Akontacija dohodnine - od dohodkov iz delovnega razmerja

01100-8441224825

01100-8442553143

Dohodnina - letni poraþun

01100-8442603777

Dohodnina

Davek na izplaþane plaþe

01100-1001110261

Davek na izplaþane plaþe

Posebni davek na doloþene prejemke (na pogodbeno delo)

01100-1001106963

Posebni davek na doloþene prejemke

Davek od dohodkov pravnih in fiziþnih oseb - davþni odtegljaj

01100-1001105411

Davek od dohodkov pravnih oseb

2

1

DAVKI

Naziv podraþuna JFP

Podraþun JFP

OSNOVNI SEZNAM PODRAýUNOV JFP SKUPINE A
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15667

Zamudne obresti od posebnega prometnega davka od posebnih iger na sreþo

Davek od klasiþnih iger na sreþo

Zamudne obresti od davka od klasiþnih iger na sreþo

Davek od posebnih iger na sreþo

Zamudne obresti od davka od posebnih iger na sreþo

01100-1000298662

01100-1008319398

01100-1008320077

01100-1008322114

01100-1008323763

Zamudne obresti od davka na dobitke od iger na sreþo

01EZR-OBý02529kk

7044100

Prispevek za zaposlovanje - od fiziþnih oseb, ki opravljajo dejavnost - od
7012004
zavarovalne osnove
Prispevek za zaposlovanje - od fiziþnih oseb, ki opravljajo dejavnost - iz zavarovalne 7012012
osnove
Zamudne obresti iz naslova prispevkov za zaposlovanje
7013000

Prispevek delojemalca za zaposlovanje od starševskih nadomestil

Prispevek delojemalca za zaposlovanje od nadomestil zaradi bolezenske odsotnosti, 7013116
ki jih Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije neposredno izplaþuje
upraviþencem
Prispevek delojemalca za zaposlovanje od nadomestil za þas brezposelnosti
7013159

Pozneje vplaþani in ukinjeni prispevki za zaposlovanje

Prejeta sredstva iz naslova prispevka delodajalca za zaposlovanje od starševskih
nadomestil

01100-1000124256

01100-1000958165

01100-1001502626

01100-1001503111

01100-1000984937

01100-1001511744

01100-1001504760

7400080

7060017

7013078

07790

08346

06661

06629

06580

06521

06394

06386

06254

06165

07013

06998

06890

06882

06912

06904

07072

07064

07056

07048

07030

19

19

19

19

19

19

19

19

19

19

19

19

19

19

19

19

19

19

19

19

19

19

19

16128

16128

16128

16128

16128

16128

16128

16128

16128

16128

16128

16128

16128

16128

16128

16128

16128

16128

16128

16128

16128

16128

16128

6

Šifra PU

NADZORNIKI

Davþna uprava RS

Davþna uprava RS

Davþna uprava RS

Davþna uprava RS

Davþna uprava RS

Davþna uprava RS

Davþna uprava RS

Davþna uprava RS

Davþna uprava RS

Davþna uprava RS

Davþna uprava RS

Davþna uprava RS

Davþna uprava RS

Davþna uprava RS

Davþna uprava RS

Davþna uprava RS

Davþna uprava RS

Davþna uprava RS

Davþna uprava RS

Davþna uprava RS

Davþna uprava RS

Davþna uprava RS

Davþna uprava RS

Davþna uprava RS

7

Naziv

2/55

16128

16128

16128

16128

16128

16128

16128

16128

16128

16128

16128

16128

16128

16128

16128

16128

16128

16128

16128

16128

16128

16128

16128

16128
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01100-1000125808

Prispevek za zaposlovanje - za zaposlene pri pravnih osebah

01100-1000074786

7011008

Prispevek za zaposlovanje - od zaposlenih pri pravnih osebah

7010001

7044054

7044038

7033052

7033044

7060033

7060017

7044119

01100-1000076823

Prispevki in drugi prihodki za zaposlovanje

PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST

Davek na dobitke od iger na sreþo

01EZR-OBý02528kk

Davki obþanov: davek od premoženja, davek na dedišþine in darila ter
davek na dobitke od iger na sreþo

Zamudne obresti za davek na bilanþno vsoto bank

01100-1000191089

Posebni davek na bilanþno vsoto bank in hranilnic

Davek na bilanþno vsoto bank

01100-1000600429

01100-1000294491

Pozneje vplaþani ukinjeni davki in prispevki - davek od prometa blaga in storitev
<odloþba DURS>
Zamudne obresti od pozneje vplaþanih ukinjenih davkov in prispevkov <odloþba
DURS>

Pozneje vplaþani ukinjeni davki

Zamudne obresti od davka od prometa zavarovalnih poslov

01100-1008318816

01100-1000201080

Davek od prometa zavarovalnih poslov

01100-1008317264

7044097

7044089

7044070

07021

06980

Šifra Modeli
dajatve reference
4
5
06971
19
16128

Št.

7044062

7044020

3
7044003

Podkonto

15668 /

Davek od prometa zavarovalnih poslov

2
Posebni prometni davek od Posebnih iger na sreþo

Naziv podraþuna JFP

1
01100-1000238813

Podraþun JFP

OSNOVNI SEZNAM PODRAýUNOV JFP SKUPINE A

Stran
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Podkonto

Prispevek delojemalca za starševsko varstvo od nadomestil zaradi bolezenske
7013124
odsotnosti, ki jih Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije neposredno izplaþuje
upraviþencem
Prispevek delojemalca za starševsko varstvo od nadomestil za þas brezposelnosti 7013167

Prejeta sredstva iz naslova prispevka delodajalca za starševsko varstvo od
starševskih nadomestil
Prejeta sredstva iz naslova prispevka za starševsko varstvo od nadomestil za þas
brezposelnosti
Prejeta sredstva iz naslova prispevka delodajalca za starševsko varstvo od
nadomestil zaradi bolezenske odsotnosti, ki ga Zavod za zdravstveno zavarovanje
Slovenije neposredno izplaþuje upraviþencem

01100-1001506894

01100-1001507379

01100-1001512229

Prispevek za zdravstveno zavarovanje - oseb, ki plaþujejo prispevek v pavšalu

Prispevek za zdravstveno zavarovanje - oseb, ki plaþujejo prispevek v pavšalu
7012098
<Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije>
Prispevek za zdravstveno zavarovanje - oseb, ki niso zavarovane iz drugih naslovov 7012101
<Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije>
Pavšal za poškodbe pri delu in poklicne bolezni
7012128

Prispevek za zdravstveno zavarovanje oseb, ki samostojno opravljajo gospodarsko
ali poklicno dejavnost od zavarovalne osnove
Prispevek za zdravstveno zavarovanje oseb, ki samostojno opravljajo gospodarsko
ali poklicno dejavnost iz zavarovalne osnove
Zamudne obresti iz naslova prispevkov za zdravstveno zavarovanje

01100-3008642631

01100-3008642728

01100-3008644765

01100-3000982832

7013051

7013035

7012144

7012136

06564

06556

08028

06513

06505

06475

19

19

19

19

19

19

19

19

19

19

19

16128

16128

16128

16128

16128

27405

27405

16128

16128

16128

16128

16128

16128

16128

16128

16128

16128

16128

16128

16128

16128

16128

7

Davþna uprava RS

Davþna uprava RS

Davþna uprava RS

Davþna uprava RS

Zavod za zdravstveno zavarovanje
Slovenije
Zavod za zdravstveno zavarovanje
Slovenije
Davþna uprava RS

Davþna uprava RS

Davþna uprava RS

Davþna uprava RS

Davþna uprava RS

Davþna uprava RS

Davþna uprava RS

Davþna uprava RS

Davþna uprava RS

Davþna uprava RS

Davþna uprava RS

Davþna uprava RS

Davþna uprava RS

Davþna uprava RS

Davþna uprava RS

Davþna uprava RS

Davþna uprava RS

Naziv

3/55

16128

16128

16128

16128

16128

27405

27405

16128

16128

16128

16128

16128

16128

16128

16128

16128

16128

16128

16128

16128

16128

16128

16128

8
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Stran

01100-3000955575

01100-3001398186

01100-3008640594

7012098

06351

06343

06220

19

19

19

19

19

19

19

19

19

19

19

6

Šifra PU

NADZORNIKI
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Pozneje vplaþani ukinjeni prispevki za socialno varnost - za zdravstveno
zavarovanje

Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni - za zavarovance (razen kmetov) 7011105

01100-3000167450

01100-3000167062

Prispevek za zdravstveno zavarovanje - za zaposlene pri pravnih osebah

01100-3000160660

07900

07846

07803

06670

06637

06599

06530

06408

06270

06181

07897

Šifra Modeli
dajatve reference
4
5
07838
19
16128

Št.

7011091

Prispevek za zdravstveno zavarovanje - od zaposlenih pri pravnih osebah

7010060

7402066

7400136

7400098

7013086

7013019

7012020

01100-3000370762

01100-1001516497

01100-1001514363

Prispevki in drugi prihodki za zdravstveno zavarovanje

Prispevek delojemalca za starševsko varstvo od starševskih nadomestil

01100-1000960493

01100-1001508931

Prispevek za starševsko varstvo - od fiziþnih oseb, ki opravljajo dejavnost (iz
zavarovalne osnove in od nje)
Zamudne obresti iz naslova prispevkov za starševsko varstvo

01100-1000702279

7011024

Prispevek za starševsko varstvo - za zaposlene pri pravnih osebah

01100-1000700145

7010028

Prispevek za starševsko varstvo - od zaposlenih pri pravnih osebah

Prispevki in drugi prihodki za starševsko varstvo

2
3
Prejeta sredstva iz naslova prispevka delodajalca za zaposlovanje od nadomestil za 7400128
þas brezposelnosti
Prejeta sredstva iz naslova prispevka delodajalca za zaposlovanje od nadomestil
7402058
zaradi bolezenske odsotnosti, ki ga Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije
neposredno izplaþuje upraviþencem

Naziv podraþuna JFP

01100-1000701794

01100-1001515915

1
01100-1001513878

Podraþun JFP

OSNOVNI SEZNAM PODRAýUNOV JFP SKUPINE A

Uradni list Republike Slovenije

15669

01100-2001392982

01100-2001385998

01100-2008906408

01100-2000012866

01100-2000014903

Prispevki in drugi prihodki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje

Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje - od zaposlenih pri pravnih
osebah
Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje - za zaposlene pri pravnih
osebah
Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje - za uþence, ki so v uþnem
razmerju
Posebni prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje - za zavarovalno dobo s
poveþanjem za zaposlene pri pravnih osebah
Pavšalni prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje za posebne primere
zavarovanja

7011113

7011083

7011075

7011040

7010044

06360

06335

06327

06297

19

19

19

19

19

19

08290

06203

19

19

19

19

19

19

19

19

19

19

19

07668

07641

07633

08370

08281

08273

07595

07552

07536

08060

16128

16128

16128

16128

16128

16128

16128

27405

16128

16128

16128

16128

16128

16128

16128

16128

16128

16128

16128

7

Davþna uprava RS

Davþna uprava RS

Davþna uprava RS

Davþna uprava RS

Davþna uprava RS

Davþna uprava RS

Zavod za zdravstveno zavarovanje
Slovenije
Davþna uprava RS

Davþna uprava RS

Davþna uprava RS

Davþna uprava RS

Davþna uprava RS

Davþna uprava RS

Davþna uprava RS

Davþna uprava RS

Davþna uprava RS

Davþna uprava RS

Davþna uprava RS

Davþna uprava RS

Davþna uprava RS

Naziv

4/55

16128

16128

16128

16128

16128

16128

16128

27405

16128

16128

16128

16128

16128

16128

16128

16128

16128

16128

16128

16128

8
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01100-3001527681

01100-3001526032

01100-3001902683

01100-3001902586

01100-3000165316

01100-3001400029

01100-3001405558

01100-3008908508

01100-3001525547

01100-3001523413

01100-3000164831

01100-3001399738

19

19

6

Šifra PU

NADZORNIKI

Št.

06653

06696

Šifra Modeli
dajatve reference
4
5
06610
19
16128

15670 /

01100-3001007761

Prispevek delojemalca za zdravstveno zavarovanje od nadomestil zaradi bolezenske 7013140
odsotnosti, ki jih Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije neposredno izplaþuje
upraviþencem
Prispevek delojemalca za zdravstveno zavarovanje od nadomestil za þas
7013183
brezposelnosti
Prispevek delojemalca za zdravstveno zavarovanje vojaških obveznikov, ki služijo
7013221
vojaški rok
Prejeta sredstva iz državnega proraþuna iz naslova prispevka za zdravstveno
7400039
zavarovanje doloþenih oseb
Prejeta sredstva iz naslova prispevka delodajalca za zdravstveno zavarovanje od
7400071
starševskih nadomestil
Prejeta sredstvaiz naslova prispevka delodajalca za zdravstveno zavarovanje od
7400110
nadomestil za þas brezposelnosti
Prejeta sredstva iz naslova prispevka delodajalca za zdravstveno zavarovanje
7400144
vojaških obveznikov, ki služijo vojaški rok
Prejeta sredstva iz naslova prispevka delodajalca za poškodbe pri delu in poklicne 7400152
bolezni za vojaške obveznike, ki služijo vojaški rok
Prejeta sredstva iz državnega proraþuna iz naslova prispevka delodajalca za
7400160
zdravstveno zavarovanje zapornikov
Prejeta sredstva iz obþinskih proraþunov iz naslova plaþila prispevkov za
7401027
zdravstveno zavarovanje doloþenih oseb
Prejeta sredstva iz ZPIZ iz naslova prispevka za zdravstveno zavarovanje
7402023
upokojencev
Prejeta sredstva iz ZPIZ iz naslova prispevka za zdravstveno zavarovanje
7402023
upokojencev <Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije>
Prejeta sredstva iz naslova prispevka delodajalca za zdravstveno zavarovanje od
7402040
nadomestil zaradi bolezenske odsotnosti, ki jih Zavod za zdravstveno zavarovanje
Slovenije neposredno izplaþuje upraviþencem
7402074
Prejeta sredstva iz naslova prispevka delodajalca za zdravstveno zavarovanje od
nadomestil iz invalidskega zavarovanja, ki jih Zavod za pokojninsko in invalidsko
zavarovanje Slovenije neposredno izplaþuje upraviþencem

01100-3001520891

3
7013108

Podkonto

2
Prispevek delojemalca za zdravstveno zavarovanje od starševskih nadomestil

Naziv podraþuna JFP

1
01100-3001521376

Podraþun JFP

OSNOVNI SEZNAM PODRAýUNOV JFP SKUPINE A

Stran

Uradni list Republike Slovenije

Prehodni podraþun MF - Davþne uprave RS - izpostava Ljubljana Center

Prehodni podraþun MF - Davþne uprave RS - izpostava Ljubljana Šiška

Prehodni podraþun MF - Davþne uprave RS - izpostava Ljubljana Viþ Rudnik

Prehodni podraþun MF - Davþne uprave RS - davþni urad Koper

Prehodni podraþun MF - Davþne uprave RS - davþni urad Postojna

Prehodni podraþun MF - Davþne uprave RS - izpostava Logatec

Prehodni podraþun MF - Davþne uprave RS - izpostava Ljubljana Moste Polje

Prehodni podraþun MF - Davþne uprave RS - izpostava Grosuplje

Prehodni podraþun MF - Davþne uprave RS - izpostava Kamnik

01100-8460802529

01100-8460802723

01100-8460802820

01100-8460601739

01100-8461304116

01100-8460803014

01100-8460802626

01100-8460800977

01100-8460801559

01100-2001533050

01100-2001532565

01100-2001530431

01100-2000011217

01100-2001528103

01100-2001529752

PREHODNI PODRAýUNI IZPOSTAV DAVýNE UPRAVE
REPUBLIKE SLOVENIJE

Pozneje plaþani odloženi prispevki za socialno varnost - za pokojninsko in invalidsko
zavarovanje
Prispevek delojemalca za pokojninsko in invalidsko zavarovanje od starševskih
nadomestil
Prispevek delojemalca za pokojninsko in invalidsko zavarovanje od nadomestil
zaradi bolezenske odsotnosti, ki jih Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije
neposredno izplaþuje upraviþencem
Prispevek delojemalca za pokojninsko in invalidsko zavarovanje od nadomestil za
þas brezposelnosti
Prejeta sredstva iz naslova prispevka delodajalca za pokojninsko in invalidsko
zavarovanje od starševskih nadomestil
Prejeta sredstva iz naslova prispevka delodajalca za pokojninsko in invalidsko
zavarovanje od nadomestil za þas brezposelnosti
Prejeta sredstva iz naslova prispevka delodajalca za pokojninsko in invalidsko
zavarovanje od nadomestil zaradi bolezenske odsotnosti, ki jih Zavod za
zdravstveno zavarovanje Slovenije neposredno izplaþuje upraviþencem

01100-2000983351

01100-2000957646

01100-2000018007

01100-2001808045

2
Prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje za posebne primere zavarovanja
iz drugih pravnih razmerij
Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje - od fiziþnih oseb, ki opravljajo
dejavnost - od zavarovalne osnove
Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje - od fiziþnih oseb, ki opravljajo
dejavnost - iz zavarovalne osnove
Zamudne obresti iz naslova prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje

Naziv podraþuna JFP

1
01100-2001395504

Podraþun JFP

7402031

7400101

7400063

7013175

7013132

7013094

7013043

7013027

7012047

7012039

3
7011121

Podkonto

07650

07587

07544

06688

06645

06602

06564

06548

06416

06424

16128

5/55

16128

16128

16128

16128

16128

16128

16128

16128

16128

16128

16128

16128

16128

16128

16128

16128

16128

16128

16128

16128

8

Stran

09

16128

16128

16128

16128

16128

16128

7

MF - Davþna uprava RS - izpostava
Ljubljana Center
MF - Davþna uprava RS - izpostava
Ljubljana Šiška
MF - Davþna uprava RS - izpostava
Ljubljana Viþ Rudnik
MF - Davþna uprava RS - davþni urad
Koper
MF - Davþna uprava RS - davþni urad
Postojna
MF - Davþna uprava RS - izpostava
Logatec
MF - Davþna uprava RS - izpostava
Ljubljana Moste Polje
MF - Davþna uprava RS - izpostava
Grosuplje
MF - Davþna uprava RS - izpostava
Kamnik

Davþna uprava RS

Davþna uprava RS

Davþna uprava RS

Davþna uprava RS

Davþna uprava RS

Davþna uprava RS

Davþna uprava RS

Davþna uprava RS

Davþna uprava RS

Davþna uprava RS

Davþna uprava RS

Naziv

SKRBNIK
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09

09

09

09

09

09

16128

16128

16128

16128

16128

16128

16128

16128

16128

16128

16128

16128

6

Šifra PU

NADZORNIKI

Št.

09

09

19

19

19

19

19

19

19

19

19

19

Šifra Modeli
dajatve reference
4
5
06378
19
16128

OSNOVNI SEZNAM PODRAýUNOV JFP SKUPINE A

Uradni list Republike Slovenije

15671

Prehodni podraþun MF - Davþne uprave RS - izpostava Ljubljana Bežigrad

Prehodni podraþun MF - Davþne uprave RS - izpostava Vrhnika

Prehodni podraþun MF - Davþne uprave RS - izpostava Domžale

Prehodni podraþun MF - Davþne uprave RS - izpostava Cerknica

Prehodni podraþun MF - Davþne uprave RS - izpostava Kranj

Prehodni podraþun MF - Davþne uprave RS - izpostava Škofja Loka

Prehodni podraþun MF - Davþne uprave RS - izpostava Tržiþ

Prehodni podraþun MF - Davþne uprave RS - izpostava Jesenice

Prehodni podraþun MF - Davþne uprave RS - izpostava Radovljica

Prehodni podraþun MF - Davþne uprave RS - davþni urad Brežice

Prehodni podraþun MF - Davþne uprave RS - davþni urad Celje

Prehodni podraþun MF - Davþne uprave RS - davþni urad Koþevje

Prehodni podraþun MF DURS – davþni urad Maribor

Prehodni podraþun MF DURS – davþni urad Dravograd

Prehodni podraþun MF - Davþne uprave RS - davþni urad Murska Sobota

Prehodni podraþun MF - Davþne uprave RS - davþni urad Nova Gorica

Prehodni podraþun MF - Davþne uprave RS - davþni urad Ptuj

Prehodni podraþun MF - Davþne uprave RS - davþni urad Hrastnik

Prehodni podraþun MF - Davþne uprave RS - davþni urad Velenje

01100-8460802432

01100-8460806021

01100-8460800686

01100-8460800492

01100-8460701843

01100-8460705335

01100-8460705820

01100-8460701455

01100-8460704462

01100-8460300263

01100-8460400367

01100-8460501635

01100-8460906416

01100-8460900790

01100-8461003610

01100-8461103714

01100-8461404220

01100-8461501026

01100-8461605980

Prehodni podraþuni Carinske uprave RS

Carinski urad Ljubljana

7040016

09

09

09

09

09

16136

16128

16128

16128

16128

16128

16128

16128

16128

16128

16128

16128

16128

16128

16128

16128

16128

16128

16128

16128

16128

6
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16128

16128

16128

16128

16128

16128

Carinska uprava RS

MF - Davþna uprava RS - davþni urad
Murska Sobota
MF - Davþna uprava RS - davþni urad
Nova Gorica
MF - Davþna uprava RS - davþni urad
Ptuj
MF - Davþna uprava RS - davþni urad
Hrastnik
MF - Davþna uprava RS - davþni urad
Velenje

Davþna uprava RS

MF - Davþna uprava RS - davþni urad
Koþevje
Davþna uprava RS

MF - Davþna uprava RS - izpostava
Jesenice
MF - Davþna uprava RS - izpostava
Radovljica
MF - Davþna uprava RS - davþni urad
Brežice
MF - Davþna uprava RS - izpostava Celje

6/55

16136

16128

16128

16128

16128

16128

16128

16128

16128

16128

16128

16128

16128

MF - Davþna uprava RS - izpostava
16128
Škofja Loka
MF - Davþna uprava RS - izpostava Tržiþ 16128

MF - Davþna uprava RS - davþni urad
Novo mesto
MF - Davþna uprava RS - izpostava
Ljubljana Bežigrad
MF - Davþna uprava RS - izpostava
Vrhnika
MF - Davþna uprava RS - izpostava
Domžale
MF - Davþna uprava RS - izpostava
Cerknica
MF - Davþna uprava RS - izpostava Kranj

7
8
MF - Davþna uprava RS - izpostava Litija 16128

Naziv

SKRBNIK
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09

09

09

09

09

09

09

09

09

09

09

09

09

09

09

Šifra Modeli
dajatve reference
4
5
09
16128

Št.

01100-8450002646

Prehodni podraþun MF - Davþne uprave RS - davþni urad Novo mesto

01100-8461203818

3

Podkonto

15672 /

UVOZNE IN IZVOZNE DAJATVE TER DRUGE DAJATVE, KI JIH
EVIDENTIRA CARINSKA UPRAVA RS

2
Prehodni podraþun MF - Davþne uprave RS - izpostava Litija

Naziv podraþuna JFP

1
01100-8460802335

Podraþun JFP

OSNOVNI SEZNAM PODRAýUNOV JFP SKUPINE A

Stran

Uradni list Republike Slovenije

Carinski urad Murska Sobota

Carinski urad Sežana

Carinski urad Celje

Carinski urad Dravograd

Generalni carinski urad Ljubljana

Carinski urad Brežice

Carinski urad Jesenice

Carinski urad Koper

Carinski urad Nova Gorica

01100-8450030679

01100-8450017584

01100-8450009436

01100-8450027672

01100-8450000706

01100-8450045326

01100-8450018942

01100-8450015547

01100-8450033395

Trošarina od alkohola in alkoholnih pijaþ <po obraþunu>

Trošarina od tobaþnih izdelkov <po obraþunu>

Zamudne obresti od trošarin <po obraþunu>

01100-1008310474

01100-1008312511

Zamudne obresti od dajatev na sladkor

01100-1008312705

42196
42242

7110006
7110006
7110006
7110006
7110006
7110006
7110006

Okrožno sodišþe v Mariboru – sodne takse – od pravnih oseb

Okrožno sodišþe v Mariboru – sodne takse – od fiziþnih oseb in
zasebnikov
Okrožno sodišþe na Ptuju – sodne takse – od pravnih oseb

Okrožno sodišþe na Ptuju – sodne takse – od fiziþnih oseb in zasebnikov

Višje sodišþe v Mariboru – sodne takse – od pravnih oseb

Višje sodišþe v Mariboru – sodne takse – od fiziþnih oseb in zasebnikov

Okrožno sodišþe v Slovenj Gradcu – sodne takse – od pravnih oseb

01100-8450088103

01100-8450087909

01100-8450088394

01100-8450088297

01100-8450087424

01100-8450087715

42129

Okrožno sodišþe v Slovenj Gradcu

Višje sodišþe v Mariboru

Višje sodišþe v Mariboru

Okrožno sodišþe na Ptuju

Okrožno sodišþe na Ptuju

Okrožno sodišþe v Mariboru

Okrožno sodišþe v Mariboru

Višje sodišþe v Kopru

Višje sodišþe v Kopru

Višje delovno in socialno sodišþe v
Ljubljani

7/55

42250

42145

42145

42242

42242

42196

42196

42129

42129

50113

50113

16136

16136

16136

16136

16136

16136

16136

16136

16136

16136

16136

16136

16136

16136

16136

16136

8

Stran

42250

42145

7

Višje delovno in socialno sodišþe v
Ljubljani

Carinska uprava RS

Carinska uprava RS

Carinska uprava RS

Carinska uprava RS

Carinska uprava RS

Carinska uprava RS

Carinska uprava RS

Carinska uprava RS

Carinska uprava RS

Carinska uprava RS

Carinska uprava RS

Carinska uprava RS

Carinska uprava RS

Carinska uprava RS

Carinska uprava RS

Carinska uprava RS

Naziv

SKRBNIK
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42145

42242

42196

42129

50113

7110006

01100-8450088006

01100-8450087327

50113

7110006

6

Šifra PU

NADZORNIKI

Št.

01100-8450087230

01100-8450087133

7110006

16136

16136

16136

16136

16136

16136

7110006

19

19

19

19

19

19

16136

16136

16136

16136

16136

16136

16136

16136

16136

16136

Višje sodišþe v Kopru – sodne takse – od fiziþnih oseb in zasebnikov

08427

08419

08664

08656

08648

08630

Šifra Modeli
dajatve reference
4
5

01100-8450087618

7042051

7042043

7042035

7042027

7042019

7042000

7120044

7050038

7040016

7040016

3
7040016

Podkonto

Sodne takse
Višje delovno in socialno sodišþe v Ljubljani – sodne takse – od pravnih
oseb
Višje delovno in socialno sodišþe v Ljubljani – sodne takse – od fiziþnih
oseb in zasebnikov
Višje sodišþe v Kopru – sodne takse – od pravnih oseb

TAKSE IN OKOLJSKE DAJATVE

Dajatve na sladkor

01100-1008312608

Dajatve na sladkor

Trošarina od energentov in elektriþne energije <po obraþunu>

01100-1008309795

2

01100-1008308146

Trošarine

Carinski urad Maribor

Naziv podraþuna JFP

1
01100-8450025538

Podraþun JFP

OSNOVNI SEZNAM PODRAýUNOV JFP SKUPINE A

Uradni list Republike Slovenije

15673

7110006
7110006

7110006
7110006

Višje sodišþe v Ljubljani – sodne takse – od fiziþnih oseb in zasebnikov

Sodne takse - od pravnih oseb

Sodne takse - od fiziþnih oseb in zasebnikov

Okrožno sodišþe v Kopru, sodne takse – od pravnih oseb

Okrožno sodišþe v Kopru, sodne takse – od fiziþnih oseb in zasebnikov

Okrožno sodišþe v Novi Gorici, sodne takse – od fiziþnih oseb

Okrožno sodišþe v Novi Gorici, sodne takse – od pravnih oseb

Okrožno sodišþe v Ljubljani, sodne takse – od fiziþnih oseb in zasebnikov

Okrožno sodišþe v Ljubljani, sodne takse – od pravnih oseb

Delovno sodišþe v Celju, sodne takse – od fiziþnih oseb in zasebnikov

Delovno sodišþe v Celju, sodne takse – od pravnih oseb

Okrožno sodišþe v Kranju – sodne takse – od fiziþnih oseb in zasebnikov

Okrožno sodišþe v Kranju – sodne takse – od pravnih oseb

Delovno sodišþe v Mariboru – sodne takse – od fiziþnih oseb in zasebnikov

Delovno sodišþe v Mariboru – sodne takse – od pravnih oseb

Okrožno sodišþe v Celju – sodne takse – od pravnih oseb

Okrožno sodišþe v Celju – sodne takse – od fiziþnih oseb in zasebnikov

01100-8450089364

01100-1000339014

01100-1000338529

01100-8450083253

01100-8450083350

01100-8450083544

01100-8450083641

01100-8450084126

01100-8450084029

01100-8450083738

01100-8450083932

01100-8450085872

01100-8450085969

01100-8450084611

01100-8450084708

01100-8450084902

01100-8450084805

01100-8450089267

7110006

7110006

7110006

7110006

7110006

7110006

7110006

7110006

7110006

11

42153

42153

50156

50156

42170

42170

50121

50121

42188

42188

42218

42218

42161

42161

16128, 16187, 41114,
42110, 42145, 42153,
42161, 42170, 42188,
42196, 42200, 42218,
42226, 42234, 42242,
42250, 46116, 50113,
50121, 50130, 50148,
50156

16128, 41114, 42110,
42145, 42153, 42161,
42170, 42188, 42196,
42200, 42218, 42226,
42234, 42242, 42250,
46116, 50121, 50130,
50148, 50156

42137

46116

Okrožno sodišþe v Celju

Okrožno sodišþe v Celju

Delovno sodišþe v Mariboru

Delovno sodišþe v Mariboru

Okrožno sodišþe v Kranju

Okrožno sodišþe v Kranju

Delovno sodišþe v Celju

Delovno sodišþe v Celju

Okrožno sodišþe v Ljubljani

Okrožno sodišþe v Ljubljani

Okrožno sodišþe v Novi Gorici

Okrožno sodišþe v Novi Gorici

Okrožno sodišþe v Kopru

Okrožno sodišþe v Kopru

Sodišþa, Uprava RS za javna plaþila,
Davþna uprava RS

Sodišþa, Davþna uprava RS

Višje sodišþe v Ljubljani

Višje sodišþe v Ljubljani

Upravno sodišþe Republike Slovenije

Upravno sodišþe Republike Slovenije

Okrožno sodišþe v Krškem

Okrožno sodišþe v Krškem

8/55

42153

42153

50156

50156

42170

42170

50121

50121

42188

42188

42218

42218

42161

42161

42137

42137

46116

46116

42234

42234

42250

8
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7110006

7110006

7110006

7110006

11

42137

7110006

Upravno sodišþe Republike Slovenije – sodne takse – od fiziþnih oseb in
zasebnikov
Višje sodišþe v Ljubljani – sodne takse – od pravnih oseb

01100-8450088976

7110006

46116

7110006

Upravno sodišþe Republike Slovenije – sodne takse – od pravnih oseb

01100-8450088879

42234

7
Okrožno sodišþe v Slovenj Gradcu

Naziv

SKRBNIK
Šifra PU

Št.

42234

6

Šifra PU

NADZORNIKI

15674 /

01100-8450088491
7110006

42250

7110006

Šifra Modeli
dajatve reference
4
5

Okrožno sodišþe v Krškem – sodne takse – od fiziþnih oseb

3
7110006

Podkonto

01100-8450088588

2

Naziv podraþuna JFP

Okrožno sodišþe v Slovenj Gradcu – sodne takse – od fiziþnih oseb in
zasebnikov
Okrožno sodišþe v Krškem – sodne takse – od pravnih oseb

1
01100-8450087521

Podraþun JFP

OSNOVNI SEZNAM PODRAýUNOV JFP SKUPINE A

Stran

Uradni list Republike Slovenije

Delovno sodišþe v Kopru – sodne takse - od pravnih oseb

Delovno sodišþe v Kopru – sodne takse - od fiziþnih oseb in zasebnikov

Okrožno sodišþe v Novem mestu – sodne takse – od pravnih oseb

Okrožno sodišþe v Novem mestu – sodne takse – od fiziþnih oseb in zasebnikov

Delovno in socialno sodišþe v Ljubljani – sodne takse – od pravnih oseb

Delovno in socialno sodišþe v Ljubljani – sodne takse – od fiziþnih oseb in
zasebnikov
Okrožno sodišþe v Murski Soboti - sodne takse –od pravnih oseb

Okrožno sodišþe v Murski Soboti –sodne takse od fiziþnih oseb in zasebnikov

01100-8450084514

01100-8450084417

01100-8450085775

01100-8450085678

01100-8450086357

01100-8450086454

01100-8450086551

Upravne takse (tar. št. 1-10 in tar.št. 96a-98 iz ZUT) - državne

Upravne takse (tar. št. 1-10, tar. št. 36 in tar. št. 97-98 iz ZUT) - obþinske

01100-1000315637

01EZR-OBý03091kk

Upravne takse

Višje sodišþe v Celju – sodne takse – od pravnih oseb

01100-8450085096

01100-8450086648

2
Višje sodišþe v Celju – sodne takse – od fiziþnih oseb in zasebnikov

Naziv podraþuna JFP

1
01100-8450085193

Podraþun JFP

07293

11

11, 19

Šifra Modeli
dajatve reference
4
5
6

Okrožno sodišþe v Murski Soboti

Okrožno sodišþe v Murski Soboti

Delovno in socialno sodišþe v Ljubljani

Delovno in socialno sodišþe v Ljubljani

Okrožno sodišþe v Novem mestu

Okrožno sodišþe v Novem mestu

Delovno sodišþe v Kopru

Delovno sodišþe v Kopru

Višje sodišþe v Celju

7
Višje sodišþe v Celju

Naziv

42200

42200

50148

50148

42226

42226

50130

50130

42110

42110

75000-77100

obþine
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75000-77100

8

SKRBNIK
Šifra PU

12157, 15377, 16110,
Vsa ministrstva in organi v sestavi,
25127
16128, 16136, 16160,
upravne enote, Agencija za
16179, 16195, 17116,
telekomunikacije, radiofuzijo in pošto RS,
17140, 17159, 18112,
Carinska uprava RS (prisilna izterjava)
19119, 19127, 19135,
19143, 19151, 20117,
21113, 21202, 21210,
21237, 21261, 21270,
23116, 23124, 23140,
23183, 23213, 24112,
24120, 24155, 24180,
25119, 25127, 25135,
25224, 25232, 26115,
26131, 27111, 27138,
27146, 27154, 27170,
28401, 31119, 32115,
32123, 33111, 33138,
33146, 35114, 35130,
35149, 36455, 62014-62588

42200

42200

50148

50148

42226

42226

50130

50130

42110

42110

Šifra PU

NADZORNIKI

Št.

7111002

7111002

7110006

7110006

7110006

7110006

7110006

7110006

7110006

7110006

7110006

3
7110006

Podkonto

OSNOVNI SEZNAM PODRAýUNOV JFP SKUPINE A

Uradni list Republike Slovenije

15675

Državne upravne takse za preglede pošiljk vina in drugih proizvodov iz grozdja in
vina v zunanjetrgovinskem prometu (tar. št. 62 a iz ZUT) ter posebne takse na
podroþju zdravstvenega varstva rastlin
Upravne takse s podroþja homologacije vozil (tar.št. 68-69 iz ZUT)

Upravne takse za pridobitev in vzdrževanje akreditacije (tar. št. 67 iz ZUT)

Upravne takse v postopku preskusa in odobritve tipa merila, ter v postopku
registracije znaka proizvajalca predmetov iz plemenitih kovin (tar. št. 70 in 71 iz
ZUT)
Upravne takse s podroþja prometa in zvez (tar. št. 28-34 iz ZUT) - državne

Upravne takse s podroþja prometa in zvez (tar. št. 30, 1. in 2. toþka iz ZUT) obþinske
Gradbene upravne takse (tar. št. 37-42 iz ZUT)

Upravne takse s podroþja prometa s kemikalijami (tar. št. 63 in 64 iz ZUT)

Upravne takse na podroþju varstva konkurence (tar. št. 65 iz ZUT)

Upravne takse na podroþju pravic intelektualne lastnine (tar. št. 66 iz ZUT)

Upravna taksa na podroþju varstva pri delu (tar. št. 72 iz ZUT)

01100-1003185091

01100-1003194112

01100-1008321629

01EZR-OBý03551kk

01100-1000349781

01100-1000350460

01100-1000352594

01100-1000353079

01100-1000346095

01100-1000345513

7111258

7111240

7111231

7111223

7111215

7111207

7111207

08214

08176

11

11

11

11

11

11

11

11, 19

11

11

11

11

11, 19

16136

26131

21261

21210

27154

25119, 62014-62588

75000-77100

24155, 16136, 24120

32123

21660, 32123

17140, 21237, 24112,
24155

23140, 23213

18112

Carinska uprava RS

16136
18112

Inšpektorat RS za delo

Urad RS za intelektualno lastnino

Urad RS za varstvo konkurence

Ministrstvo za okolje in prostor, upravne
enote
Urad RS za kemikalije

Direkcija RS za ceste, Carinska uprava
RS (prisilna izterjava)
obþine

Urad RS za meroslovje,
Slovenska akreditacija
Urad za meroslovje

10/55

26131

21261

21210

27154

25119

75000-77100

24155

32123

21660

Policija, Tržni inšpektorat RS, Ministrstvo 24155
za promet, Direkcija RS za ceste

Inšpektorat RS za kmetijstvo, gozdarstvo 23140
in hrano

Ministrstvo za zunanje zadeve

8
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7111193

7111150

7111142

7111088

7111037

26425

SKRBNIK
Šifra PU

Št.

01100-1000304482

Konzularne takse (tar. št. 73-96 iz ZUT).

01100-1000314085

NADZORNIKI
Šifra Modeli
dajatve refeŠifra PU
Naziv
rence
4
5
6
7
08095
11, 19 12157, 15377, 16110,
Vsa ministrstva in organi v sestavi,
16136, 16160, 16179,
upravne enote, Zavod RS za
16195, 17116, 17140,
zaposlovanje
17159, 18112, 19119,
19127, 19135, 19143,
19151, 20117, 21113,
21202, 21210, 21237,
21261, 21270, 23116,
23124, 23140, 23183,
23213, 24112, 24120,
24155, 24180, 25119,
25127, 25135, 25224,
25232, 26115, 26131,
26425, 27111, 27138,
27146, 27154, 27170,
31119, 32115, 32123,
33111, 33138, 33146,
35114, 35130, 35149,
36455, 62014-62588

15676 /

7111029

Takse s podroþja trošarin (tar. št. 50 iz ZUT)

01100-1000310981

Podkonto

2
3
Upravne takse s podroþja notranjih in splošnih upravnih zadev (tar. št. 11-26 iz ZUT) 7111010
- državne

Naziv podraþuna JFP

1
01100-1000343476

Podraþun JFP

OSNOVNI SEZNAM PODRAýUNOV JFP SKUPINE A

Stran

Uradni list Republike Slovenije

Komunalne takse za taksam zavezane predmete - od fiziþnih oseb in zasebnikov

Druge komunalne takse

01EZR-OBý03268kk

01EZR-OBý03018kk

7041071

7041063

06955

08559

06947

08540

06939

08532

06920

07005

07170

07161

07145

19

19

19

19

19

19

19

19

11

11

11

11

19

19

19

19

19

16128

16136

16128

16136

16128

16136

16128

75000-77100

25232

75000-77100

25232

16128

16128

75000-77100

75000-77100

75000-77100

75000-77100

16110

6

Šifra PU

NADZORNIKI

Davþna uprava RS

Carinska uprava RS

Davþna uprava RS

Carinska uprava RS

Davþna uprava RS

Carinska uprava RS

Davþna uprava RS

obþine

Agencija RS za okolje

obþine

Agencija RS za okolje

Davþna uprava RS

Davþna uprava RS

obþine

obþine

obþine

obþine

Ministrstvo za finance (Sektor za javna
naroþila in koncesije)
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16128

16136

16128

16136

16128

16136

16128

75000-77100

25232

75000-77100

25232

16128

16128

75000-77100

75000-77100

75000-77100

75000-77100

16110

7
8
Inšpektorat RS za kmetijstvo, gozdarstvo 23140
in hrano

Naziv

SKRBNIK
Šifra PU

Stran

01100-1003213221

Okoljska dajatev za onesnaževanje zraka z emisijo CO2 - od trdih goriv <po
obraþunu, CURS>
Zamudne obresti od okoljskih dajatev za onesnaževanje zraka z emisijo CO2 <od
tekoþih, plinastih in trdih goriv DURS>

7041063

7041055

7041055

07129
07137

11

Šifra Modeli
dajatve reference
4
5
11
23140
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01100-1003212930

01100-1003212736

01100-1003211378

01100-1003211184

7041047

Okoljska dajatev za onesnaževanje zraka z emisijo CO2 - od tekoþih goriv <po
obraþunu, CURS>
Okoljska dajatev za onesnaževanje zraka z emisijo CO2 - od plinastih goriv
<DURS>
Okoljska dajatev za onesnaževanje zraka z emisijo CO2 - od plinastih goriv <po
obraþunu, CURS>
Okoljska dajatev za onesnaževanje zraka z emisijo CO2 - od trdih goriv <DURS>

01100-1003210893

7047010

7047010

7047002

7047002

7044046

7047134

Okoljska dajatev za onesnaževanje zraka z emisijo CO2 - od tekoþih goriv <DURS> 7041047

Okoljska dajatev za onesnaževanje zraka z emisijo ogljikovega
dioksida

Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda <kot
prihodek države>
Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda <kot
prihodek obþine>
Zamudne obresti od okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja
odpadnih voda <kot prihodek države>
Zamudne obresti od okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja
odpadnih voda <kot prihodek obþine>

Okoljske dajatve za onesnaževanja okolja zaradi odvajanja odpadnih
voda

Posebna taksa na igralne avtomate

Posebna taksa na igralne avtomate

Požarna taksa

7047096

7047070

7047061

7047045

7111290

3
7111266

Podkonto

Št.

01100-1003210602

01EZR-OBý32099kk

01100-1003209923

01EZR-OBý32083kk

01100-1003208371

01EZR-OBý03294kk

01100-1000332224

Komunalne takse za taksam zavezane predmete - od pravnih oseb

01EZR-OBý03247kk

Požarne takse

Turistiþna taksa

Komunalne takse

Taksa za postopek revizije javnega naroþanja

Taksa za postopek revizije javnega naroþanja

2
Upravna taksa za ugotovitev zdravstvene neoporeþnosti živil in predmetov splošne
rabe (tar.št. 51 iz ZUT)

Naziv podraþuna JFP

01EZR-OBý32062kk

01100-1000358802

1
01100-1000347647

Podraþun JFP

OSNOVNI SEZNAM PODRAýUNOV JFP SKUPINE A

Uradni list Republike Slovenije

15677

01100-1008346558

01100-1008346461

01100-1008346364

01100-1008346267

Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi nastajanja izrabljenih gum <po
obraþunu, CURS>
Zamudne obresti od okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi nastajanja
izrabljenih gum <po obraþunu, CURS>

Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi nastajanja
izrabljenih gum

Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi nastajanja odpadne elektriþne in
elektronske opreme <po obraþunu, CURS>
Zamudne obresti od okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi nastajanja
odpadne elektriþne in elektronske opreme <po obraþunu, CURS>

Okoljska dajatev za onesnsaževanja okolja zaradi nastajanja odpadne
elektriþne in elektronske opreme

Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi uporabe mazalnih olj in tekoþin
<DURS>
Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi uporabe mazalnih olj in tekoþin
<po obraþunu, CURS>
Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov <kot prihodek
države>
Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov <zamudne
obresti, kot prihodek države>
Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov <kot prihodek
obþine>
Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi nastajanja izrabljenih motornih
vozil <DURS>
Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi nastajanja izrabljenih motornih
vozil <po obraþunu, CURS>
Zamudne obresti od okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi uporabe
mazalnih olj in tekoþin <DURS>
Zamudne obresti od okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi uporabe
mazalnih olj in tekoþin <po obraþunu, CURS>
Zamudne obresti od okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi nastajanja
izrabljenih motornih vozil <DURS>
Zamudne obresti od okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi nastajanja
izrabljenih motornih vozil <po obraþunu, CURS>

Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov
in razgradnjo izrabljenih motornih vozil

7047266

7047258

7047240

7047231

7047223

7047223

7047215

7047215

7047207

7047207

7047193

7047193

7047193

7047177

7047177

7041080

08761

08753

08788

08770

08443

08443

08435

08435

08320

08320

07188

07188

06963

06963

08354

19

19

19

19

19

19

19

19

19

19

11

11

11

19

19

19

19

19

16136

16136

16136

16136

16136

16128

16136

16128

16136

16128

NADZORNIKI

6

Šifra PU

75000-77100

25232

25232

16136

16128

16136

25232

25232

Šifra Modeli
dajatve reference
4
5
08567
19
16136
7

Carinska uprava RS

Carinska uprava RS

Carinska uprava RS

Carinska uprava RS

Carinska uprava RS

Davþna uprava RS

Carinska uprava RS

Davþna uprava RS

Carinska uprava RS

Davþna uprava RS

obþine

Agencija RS za okolje

Agencija RS za okolje

Carinska uprava RS

Davþna uprava RS

Carinska uprava RS

Agencija RS za okolje

Agencija RS za okolje

Carinska uprava RS

Naziv
8

12/55

16136

16136

16136

16136

16136

16128

16136

16128

16136

16128

75000-77100

25232

25232

16136

16128

16136

25232

25232

16136

SKRBNIK
Šifra PU
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01100-1008346170

01100-1008345879

01100-1008328807

01100-1008328710

01100-1008346073

01100-1008345685

01EZR-OBý83312kk

01100-1008331329

01100-1008331232

01100-1008328516

01100-1008328419

01100-1008326576

7041080

7041071

3
7041071

Podkonto

Št.

01100-1008326382

2
Zamudne obresti od okoljskih dajatev za onesnaževanje zraka z emisijo CO2 <po
obraþunu, CURS>
Zamudne obresti od okoljskih dajatev za onesnaževanje zraka z emisijo CO2 <od
gorljivih organskih snovi>
Okoljska dajatev za onesnaževanje zraka z emisijo CO2 - od gorljivih organskih
snovi
Okoljska dajatev za onesnaževanje zraka z emisijo CO2 - od gorljivih organskih
snovi <po obraþunu, CURS>

Naziv podraþuna JFP

15678 /

01100-1008326479

1
01100-1003213415

Podraþun JFP

OSNOVNI SEZNAM PODRAýUNOV JFP SKUPINE A

Stran

Uradni list Republike Slovenije

POVRAýILA ZA UPORABO CEST IN DRUGE PRISTOJBINE

Letna povraþila za uporabo cest od fiziþnih oseb in zasebnikov

Pristojbine od registracijskih tablic po posebnem naroþilu

Pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest

Pristojbina za varstvo industrijske lastnine

Tarifa za varnost plovbe

Pristojbina za pregled zrakoplova

Prehodni podraþun - Inšpektorat RS za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano - FSI KR (uvoz)
Prehodni podraþun - Inšpektorat RS za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano - FSI MS (uvoz)
Prehodni podraþun - Inšpektorat RS za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano - FSI MB (uvoz)
Prehodni podraþun - Inšpektorat RS za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano - FSI MB (izvoz)
Prehodni podraþun - Inšpektorat RS za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano - FSI MB (notranji promet)
Prehodni podraþun - Inšpektorat RS za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano - FSI NM (notranji promet)
Prehodni podraþun - Inšpektorat RS za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano - FSI - LJ
(notranji promet)
Prehodni podraþun - Inšpektorat RS za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano - FSI NM (uvoz)
Prehodni podraþun - Inšpektorat RS za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano - FSI NM (izvoz)
Prehodni podraþun - Inšpektorat RS za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano - FSI MS (notranji promet)
Prehodni podraþun - Inšpektorat RS za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano - FSI NG (izvoz)
Prehodni podraþun - Inšpektorat RS za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano - FSI KP (notranji promet)
Prehodni podraþun - Inšpektorat RS za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano - FSI NG (notranji promet)

01100-1003273070

01100-8440320591

01100-1000307004

01100-1003019027

01100-1000302348

01100-8450019815

Druge pristojbine

Letna povraþila za uporabo cest od pravnih oseb

Povraþila za uporabo cest

01100-1000327568

7111088

7111088

11

11

11

11

19

23140

23140

23140

23140

23140

23140

23140

23140

23140

23140

23140

23140

23140

24112

24120

21261

16128

17116

24155

24155

16136

16136

Inšpektorat RS za kmetijstvo, gozdarstvo
in hrano
Inšpektorat RS za kmetijstvo, gozdarstvo
in hrano
Inšpektorat RS za kmetijstvo, gozdarstvo
in hrano
Inšpektorat RS za kmetijstvo, gozdarstvo
in hrano
Inšpektorat RS za kmetijstvo, gozdarstvo
in hrano
Inšpektorat RS za kmetijstvo, gozdarstvo
in hrano
Inšpektorat RS za kmetijstvo, gozdarstvo
in hrano
Inšpektorat RS za kmetijstvo, gozdarstvo
in hrano
Inšpektorat RS za kmetijstvo, gozdarstvo
in hrano
Inšpektorat RS za kmetijstvo, gozdarstvo
in hrano
Inšpektorat RS za kmetijstvo, gozdarstvo
in hrano
Inšpektorat RS za kmetijstvo, gozdarstvo
in hrano
Inšpektorat RS za kmetijstvo, gozdarstvo
in hrano

Ministrstvo za promet

Uprava RS za pomorstvo

Urad RS za intelektualno lastnino

Davþna uprava RS

Ministrstvo za notranje zadeve

Direkcija RS za ceste

Direkcija RS za ceste

Carinska uprava RS

Carinska uprava RS

7

Naziv

13/55

23140

23140

23140

23140

23140

23140

23140

23140

23140

23140

23140

23140

23140

24112

24120

21261

16128

17116

24155

24155

16136

16136

8

SKRBNIK
Šifra PU

Stran

01100-8450017778

01100-8450039312

7111088

7111088

7111088

7111088

7111088

07153

11

11

19

19

6

Šifra PU

NADZORNIKI
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01100-8450034850

01100-8450031843

01100-8450023210

01100-8450023113

01100-8450031746

7111088

7111088

7111088

7111088

7111088

7111088

7111061

7111053

7111045

7047088

7046030

7046057

7046049

08800

08796

Šifra Modeli
dajatve reference
4
5

Št.

01100-8450040670

01100-8450040767

01100-8450026702

01100-8450026896

01100-8450040961

3

Podkonto

Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi nastajanja odpadne embalaže <po 7047274
obraþunu, CURS>
Zamudne obresti od okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi nastajanja
7047282
odpadne embalaže <po obraþunu, CURS>

01100-1000327471

01100-1008346946

01100-1008346849

2

1

Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi nastajanja odpadne
embalaže

Naziv podraþuna JFP

Podraþun JFP

OSNOVNI SEZNAM PODRAýUNOV JFP SKUPINE A

Uradni list Republike Slovenije

15679

Pristojbina za veterinarsko potrdilo

Pristojbina za veterinarski pregled

Pristojbine za preverjanje strokovne usposobljenosti letalskega osebja

Pristojbina za uporabo radijskih frekvenc - na podroþju telekomunikacij

Pristojbina za uporabo radijskih frekvenc - na podroþju telekomunikacij - zamudne
obresti
Pristojbina za varstvo novih sort rastlin in vzdrževanje žlahtniteljske pravice rastlin

Prehodni podraþun Uprave RS za pomorstvo - državne upravne takse

Pristojbine za razširjanje programskih vsebin

Pristojbine za športni in rekreacijski ribolov na morju

Pristojbina za izvajanje veterinarsko - higienske službe

Pristojbina za veterinarski nadzor

Pristojbina za veterinarski pregled pri trgovanju in izvozu

Pristojbina za veterinarski pregled pri uvozu

Pristojbina za monitoring

01100-1000321069

01100-1003192075

01100-1000300214

01100-1008302908

01100-1000194775

01100-8450017196

01100-1008322017

01100-1008322502

01100-1000321166

01100-1000321263

01100-1000321360

01100-1000321457

01100-1000321554

Prehodni podraþun Okrožnega sodišþa v Celju - denarne kazni za kazniva dejanja in 7120001
gospodarske prestopke

7120001

Delovno sodišþe v Celju, denarne kazni za kazniva dejanja in globe za prekrške

01100-8450042028

Prehodni podraþuni pravosodnih organov

7111355

7111347

7111339

7111320

7111312

7111304

7111282

7111207

7111185

01100-8450083835

01100-1008303490

7111177

7111177

7111134

7111118

7111100

7111096

7111088

7111088

7111088

7111088

7111088

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

6

42153

50121

23124

23124

23124

23124

23124

23116

35114

24120

23213

28401

21270, 28401

24112

23124

23124

23124

23213

23140

23140

23140

23140

23140

23140

Šifra PU

NADZORNIKI

24112

23124

23124

23124

23213

23140

23140

23140

23140

23140

23140

Okrožno sodišþe v Celju

Delovno sodišþe v Celju

Veterinarska uprava RS

Veterinarska uprava RS

Veterinarska uprava RS

Veterinarska uprava RS

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano
Veterinarska uprava RS

Ministrstvo za kulturo

Uprava RS za pomorstvo

14/55

42153

50121

23124

23124

23124

23124

23124

23116

35114

24120

Agencija za telekomunikacije, radiofuzijo 28401
in pošto RS
Fitosanitarna uprava RS
23213

Inšpektorat RS za elektronske
28401
komunikacije,elektronsko podpisovanje in
pošto, Agencija za pošto in elektronske
komunikacije republike slovenije

Ministrstvo za promet

Veterinarska uprava RS

Veterinarska uprava RS

Veterinarska uprava RS

7
Inšpektorat RS za kmetijstvo, gozdarstvo
in hrano
Inšpektorat RS za kmetijstvo, gozdarstvo
in hrano
Inšpektorat RS za kmetijstvo, gozdarstvo
in hrano
Inšpektorat RS za kmetijstvo, gozdarstvo
in hrano
Inšpektorat RS za kmetijstvo, gozdarstvo
in hrano
Inšpektorat za kmetijstvo, gozdarstvo in
hrano
Fitosanitarna uprava RS

Naziv
8

SKRBNIK
Šifra PU

138 / 28. 12. 2006

DENARNE KAZNI IN POVPREýNINE

Pristojbina za veterinarsko spriþevalo

01100-1000318256

01100-8450034753

01100-8450001967

01100-8450040864

01100-8450039409

01100-8450017875

Šifra Modeli
dajatve reference
4
5

Št.

7111088

3
7111088

Podkonto

15680 /

01100-8450016614

2
Prehodni podraþun - Inšpektorat RS za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano - FSI KR (izvoz)
Prehodni podraþun - Inšpektorat RS za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano - FSI KP (uvoz)
Prehodni podraþun - Inšpektorat RS za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano - FSI NG (uvoz)
Prehodni podraþun - Inšpektorat RS za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano - FSI KP (izvoz)
Prehodni podraþun - Inšpektorat RS za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano - FSI MS (izvoz)
Prehodni podraþun - Inšpektorat RS za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano - FSI - LJ
(izvoz)
Prehodni podraþun Fitosanitarne uprave RS - zdravstveni pregledi rastlin pri izvozu

Naziv podraþuna JFP

1
01100-8450019718

Podraþun JFP

OSNOVNI SEZNAM PODRAýUNOV JFP SKUPINE A

Stran

Uradni list Republike Slovenije

Prehodni podraþun Okrožnega sodišþa na Ptuju - denarne kazni

Prehodni podraþun Okrožnega sodišþa v Slovenj Gradcu - denarne kazni

Prehodni podraþun Okrožnega sodišþa v Mariboru - denarne kazni

Prehodni podraþun Okrožnega sodišþa v Kopru - gospodarski prekrški

Prehodni podraþun Okrožnega sodišþa v Celju - druge denarne kazni

Prehodni podraþun Okrožnega sodišþa v Kranju - druge denarne kazni

Prehodni podraþun Okrožnega sodišþa v Ljubljani - druge denarne kazni

Prehodni podraþun Okrožnega sodišþa v Murski Soboti - druge denarne kazni

Prehodni podraþun Okrožnega sodišþa v Novi Gorici - druge denarne kazni

Prehodni podraþun Okrožnega sodišþa v Novi Gorici - lastni prihodki

Prehodni podraþun Okrajnega sodišþa v Celju - povpreþnine

Prehodni podraþun Okrajnega sodišþa v Slovenskih Konjicah - povpreþnine

Prehodni podraþun Okrajnega sodišþa v Šentjurju pri Celju - povpreþnine

Prehodni podraþun Okrajnega sodišþa v Šmarju pri Jelšah - povpreþnine

Prehodni podraþun Okrajnega sodišþa v Žalcu - povpreþnine

01100-8450033589

01100-8450040088

01100-8450029127

01100-8450025635

01100-8450015644

01100-8450012055

01100-8450019136

01100-8450001191

01100-8450030873

01100-8450033686

01100-8450033783

01100-8450011570

01100-8450011667

01100-8450011764

01100-8450011861

01100-8450011958

Prehodni podraþun Okrožnega sodišþa v Slovenj Gradcu - povpreþnine

Prehodni podraþun Okrožnega sodišþa v Krškem - denarne kazni

Prehodni podraþun Okrožnega sodišþa v Novem Mestu

01100-8450035529

7120095
7120095

42226

42234

42250

42200

42161

42153

42153

42153

42153

42153

42153

42218

42218

42200

42188

42170

42153

42161

42196

42250

42242

42218

42200

42188

42170

42153

6

Okrožno sodišþe v Novem Mestu

Okrožno sodišþe v Krškem

Okrožno sodišþe v Slovenj Gradcu

Okrožno sodišþe v Murski Soboti

Okrožno sodišþe v Kopru

Okrožno sodišþe v Celju-Okrajno sodišþe
v Celju
Okrožno sodišþe v Celju-Okrajno sodišþe
v Slovenskih Konjicah
Okrožno sodišþe v Celju-Okrajno sodišþe
v Šentjurju pri Celju
Okrožno sodišþe v Celju-Okrajno sodišþe
v Šmarju pri Jelšah
Okrožno sodišþe v Celju-Okrajno sodišþe
v Žalcu
Okrožno sodišþe v Celju

Okrožno sodišþe v Novi Gorici

Okrožno sodišþe v Novi Gorici

Okrožno sodišþe v Murski Soboti

Okrožno sodišþe v Ljubljani

Okrožno sodišþe v Kranju

Okrožno sodišþe v Celju

Okrožno sodišþe v Kopru

Okrožno sodišþe v Mariboru

Okrožno sodišþe v Slovenj Gradcu

Okrožno sodišþe na Ptuju

Okrožno sodišþe v Novi Gorici

Okrožno sodišþe v Murski Soboti

Okrožno sodišþe v Ljubljani

Okrožno sodišþe v Celju-Okrajno sodišþe
v Žalcu
Okrožno sodišþe v Celju-Okrajno sodišþe
v Celju
Okrožno sodišþe v Celju-Okrajno sodišþe
v Slovenskih Konjicah
Okrožno sodišþe v Kranju

15/55

42226

42234

42250

42200

42161

42153

42153

42153

42153

42153

42153

42218

42218

42200

42188

42170

42153

42161

42196

42250

42242

42218

42200

42188

42170

42153

42153

42153

7
8
Okrožno sodišþe v Celju-Okrajno sodišþe 42153
v Šentjurju pri Celju
Okrožno sodišþe v Celju
42153

Naziv

SKRBNIK
Šifra PU

Stran

01100-8450029224

7120095

7120095

7120095

7120095

7120095

7120095

7120036

7120036

7120036

7120036

7120036

7120036

7120001

7120001

7120001

7120001

7120001

7120001

7120001

42153

42153

42153

42153

Šifra PU

NADZORNIKI
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01100-8450022628

Prehodni podraþun Okrožnega sodišþa v Murski Soboti - povpreþnine

Okrožno sodišþe Nova Gorica - denarne kazni za kazniva dejanja

01100-8450030776

01100-8450031358

Prehodni podraþun Okrožnega sodišþa v Murski Soboti - denarne kazni

01100-8450001094

Prehodni podraþun Okrožnega sodišþa v Celju - povpreþnine

Prehodni podraþun Okrožnega sodišþa v Ljubljani - denarne kazni

01100-8450019039

Prehodni podraþun Okrožnega sodišþa v Kopru - povpreþnine

7120095

Prehodni podraþun Okrožnega sodišþa v Kranju - denarne kazni

01100-8450010309

01100-8450011473

7120095

Prehodni podraþun Okrožnega sodišþa v Slovenskih Konjicah - denarne kazni

01100-8450010115

Šifra Modeli
dajatve reference
4
5

Št.

01100-8450014771

7120001
7120001

Prehodni podraþun Okrajnega sodišþa v Celju - denarne kazni

01100-8450010697
7120001

Prehodni podraþun Okrožnega sodišþa v Celju - denarne kazni za kazniva dejanja in 7120001
gospodarske prestopke
Prehodnega podraþuna Okrajnega sodišþa v Žalcu - denarne kazni
7120001

01100-8450010503

3
7120001

Podkonto

2
Prehodni podraþun Okrajnega sodišþa v Šentjurju pri Celju - denarne kazni

Naziv podraþuna JFP

1
01100-8450010406

Podraþun JFP

OSNOVNI SEZNAM PODRAýUNOV JFP SKUPINE A

Uradni list Republike Slovenije

15681

2

1

Prehodni podraþun Državnega pravobranilstva RS - Oddelka v Celju

Prehodni podraþun Državnega pravobranilstva RS - Oddelka v Kranju

Prehodni podraþun Državnega pravobranilstva RS - Oddelka v Murski Soboti

Prehodni podraþun državnega pravobranilstva RS - zunanji oddelek Maribor

Prehodni podraþun Državnega pravobranilstva RS - Oddelka na Ptuju

Prehodni podraþun Državnega pravobranilstva RS - Oddelka v Novi Gorici

Državno pravobranilstvo – zunanji oddelek v Kopru

Prehodni podraþun Državnega pravobranilstva RS

01100-8450012346

01100-8450019524

01100-8450031552

01100-8450026411

01100-8450040476

01100-8450034462

01100-8450016226

01100-8450000415

Prehodni podraþun Policije - Policijske uprave Celje - denarne kazni

Prehodni podraþun Ministrstva za notranje zadeve - Inšpektorat RS za notranje
zadeve - denarne kazni
Prehodni podraþun Policije - Policijske uprave Krško - denarne kazni

Prehodni podraþun Policije - denarne kazni za prometne prekrške

Policijska postaja Slovenj Gradec - globa

Prehodni podraþun Policije - denarne kazni

Prehodni podraþun Policije - Policijske uprave Nova Gorica - denarne kazni

Prehodni podraþun Policije - Policijske uprave Novo Mesto - denarne kazni za
prometne prekrške
Prehodni podraþun Policije - Policijske uprave Kranj - denarne kazni

Prehodni podraþun Policije - Policijske uprave Postojna - denarne kazni

Prehodni podraþun Policije - Policijske uprave Slovenj Gradec - lastni prihodki

Prehodni podraþun Policije - Policijske uprave Postojna

Prehodni podraþun Policije - Policijske uprave Celje

Prehodni podraþun Policije - Policijske uprave Koper

Prehodni podraþun Policije - Policijske uprave Koper

01100-8450009339

01100-8450000609

01100-8450024277

01100-8450028933

01100-8450002161

01100-8450033007

01100-8450035432

01100-8450038730

01100-8450028836

01100-8450039215

01100-8450009533

01100-8450014383

01100-8450016323

7111010

7141009

7130007

7120010

7120010

7120010

7120010

7120010

7120010

7120010

7120010

7120010

7120010

17140

17140

17140

17140

17140

17140

17140

17140

17140

17140

17140

17140

17140

17140

17140

17140

45144

45144

45144

45144

45144

45144

45144

45144

45144

6

Šifra PU
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17140

17140

17140

17140

17140

17140

17140

17140

17140

17140

17140

45144

45144

45144

45144

45144

45144

45144

45144

45144

Policija-Policijska uprava Koper

Policija-Policijska uprava Koper

Policija-Policijska uprava Celje

Policija-Policijska uprava Postojna

16/55

17140

17140

17140

17140

Policija-Policijska uprava Slovenj Gradec 17140

Policija-Policijska uprava Postojna

Policija-Policijska uprava Kranj

Policija-Policijska uprava Novo Mesto

Policija-Policijska uprava Nova Gorica

Policija - Policijska uprava Slovenj
Gradec
Policija

Policija

Policija-Policijska uprava Krško

Policija

Policija-Policijska uprava Celje

Policija-Policijska uprava Maribor

Državno pravobranilstvo RS - Oddelek v
Novem Mestu
Državno pravobranilstvo RS - Oddelek v
Celju
Državno pravobranilstvo RS - Oddelek v
Kranju
Državno pravobranilstvo RS - Oddelek v
Murski Soboti
Državno pravobranilstvo RS - Oddelek v
Mariboru
Državno pravobranilstvo RS - Oddelek na
Ptuju
Državno pravobranilstvo RS - Oddelek v
Novi Gorici
Državno pravobranilstvo RS - Oddelek v
Kopru
Državno pravobranilstvo RS

7

Naziv
8

SKRBNIK
Šifra PU

138 / 28. 12. 2006

01100-8450018845

01100-8450022531

Prehodni podraþun Policije - Policijske uprave Maribor

01100-8450026508

Prehodni podraþuni Ministrstva za notranje zadeve in Policije

Šifra Modeli
dajatve reference
4
5

Št.

GLOBE IN STROŠKI POSTOPKA

Prehodni podraþun Državnega pravobranilstva, Zunanjega oddelka v Novem Mestu

3

Podkonto

15682 /

01100-8450035917

Prehodni podraþuni Državnega pravobranilstva RS

Naziv podraþuna JFP

Podraþun JFP

OSNOVNI SEZNAM PODRAýUNOV JFP SKUPINE A

Stran

Uradni list Republike Slovenije

Prehodni podraþun Policije - Policijske uprave Ljubljana

Prehodni podraþun Policije - Policijske uprave Murska Sobota

Prehodni podraþun Policije - Policijske uprave Nova Gorica - drugi prihodki

Prehodni podraþun Policije - Policijske uprave Novo Mesto

Prehodni podraþun Policije - Policijske uprave Slovenj Gradec

01100-8450000803

01100-8450031649

01100-8450034559

01100-8450036014

01100-8450029321

Ministrstvo za promet – denarne kazni v upravni izvršbi na ravni države

Povpreþnine na podlagi zakona o prekrških – stroški postopka -Triglavski narodni
park
Mestna obþina Nova Gorica - stroški postopka sodišþa, odmerjeni po zavrnitvi ali
zavrženju zahteve za sodno varstvo
Obþina Piran – stroški postopka sodišþa

Urad RS za prepreþevanje pranja denarja – povpreþnina na podlagi zakona o
prekrških – stroški postopka

01100-8450090916

01100-8450090722

01100-8450089655

01100-8450090043

7120087

7120087

7120087

7120087

24112

16152

75906

75833

25429

24112

6

17140

17140

17140

17140

17140

25429

46116

42234

42188

42188

42188

42188

42188

42188

42188

42188

24112

17/55

Urad RS za prepreþevanje pranja denarja 16152

75906

75833

Mestna obþina Nova Gorica
Obþina Piran

25429

24112
Triglavski narodni park

Ministrstvo za promet

Ministrstvo za promet

Urad RS za prepreþevanje pranja denarja 16152

Triglavski narodni park

Upravno sodišþe Republike Slovenije

Okrožno sodišþe v Krškem

Okrožno sodišþe v Ljubljani

Okrožno sodišþe v Ljubljani

Okrožno sodišþe v Ljubljani

Okrožno sodišþe v Ljubljani

Okrožno sodišþe v Ljubljani

Okrožno sodišþe v Ljubljani

Okrožno sodišþe v Ljubljani

Okrožno sodišþe v Ljubljani

Policija-Policijska uprava Slovenj Gradec 17140

Policija-Policijska uprava Novo Mesto

Policija-Policijska uprava Nova Gorica

Policija-Policijska uprava Murska Sobota 17140

Policija-Policijska uprava Ljubljana

Policija-Policijska uprava Krško

7
Policija-Policijska uprava Kranj

Naziv
8

SKRBNIK
Šifra PU

Stran

01100-8450090528

7120010
7120052

16152

25429

46116

42234

42188

42188

42188

42188

42188

42188

42188

42188

17140

17140

17140

17140

17140

17140

17140

Šifra PU

NADZORNIKI
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01100-8450090431

Ministrstvo za promet – denarne kazni za prekrške - globe

01100-8450089946

7120010

Urad RS za prepreþevanje pranja denarja – denarne kazni za prekrške - globe

01100-8450089752

7120001

7120001

7120001

7120001

7120001

7120001

7120001

Upravno sodišþe Republike Slovenije – denarne kazni za kazniva dejanja in globe za 7120001
prekrške
Denarne kazni za prekrške - globe - Triglavski narodni park
7120010

01100-8450089073

Prehodni podraþun Okrajnega sodišþa na Vrhniki, sodna pisarna Logatec, denarne
kazni za prekrške - ostale
Prehodni podraþun Okrajnega sodišþa na Vrhniki - denarne kazni za prekrške ostale
Prehodni podraþun Okrajnega sodišþa v Grosupljem - PRS - denarne kazni za
prekrške- ostale
Prehodni podraþun Okrajnega sodišþa v Cerknici - denarne kazni za prekrške ostale
Prehodni podraþun Okrajnega sodišþa v Domžalah - PRS - denarne kazni za
prekrške - ostale
Prehodni podraþun Okrajnega sodišþa v Kamniku - denarne kazni za prekrške ostale
Okrožno sodišþe v Krškem – denarne kazni za kazniva dejanja in globe za prekrške

Šifra Modeli
dajatve reference
4
5

Št.

01100-8450088685

01100-8450007011

01100-8450006526

01100-8450006138

01100-8450005750

01100-8450005265

01100-8450004974

01100-8450002743

3

Podkonto

Prehodni podraþun Okrajnega sodišþa v Ljubljani, denarne kazni za prekrške PRS - 7120001
ostale
Prehodni podraþun Okrajnega sodišþa v Litiji - denarne kazni za prekrške - ostale
7120001

Prehodni podraþuni prekrškovnih državnih organov

Prehodni podraþun Policije - Policijske uprave Krško

01100-8450023016

01100-8450000221

2
Prehodni podraþun Policije - Policijske uprave Kranj

Naziv podraþuna JFP

1
01100-8450019621

Podraþun JFP

OSNOVNI SEZNAM PODRAýUNOV JFP SKUPINE A

Uradni list Republike Slovenije

15683

Upravno sodišþe Republike Slovenije – povpreþnine kazenskega postopka

Ministrstvo za promet – plaþilo stroškov postopka po ZUP-u

Prehodni podraþun Okrajnega sodišþa v Kopru - prekrški / denarne kazni za kazniva
dejanja in gospodarske prestopke - ostali stroški
Prehodni podraþun Okrajnega sodišþa v Piranu - prekrški Piran / denarne kazni za
kazniva dej. in gosp. prestopke - gospodarski prest.
Prehodni podraþun Okrajnega sodišþa v Piranu - prekrški Izola / denarne kazni za
kazniva dejanja in gosp.prestopke - gospodarski prestopki
Prehodni podraþun Sodnika za prekrške Maribor - denarne kazni za kazniva dejanja
in gospodarske prestopke - gospodarski prekrški
Prehodni podraþun Sodnika za prekrške Lenart - denarne kazni za kazniva dejanja
in gospodarske prestopke - gospodarski prekrški
Prehodni podraþun Sodnika za prekrške Slovenska Bistrica - denarne kazni za
kazniva dejanja in gospodarske prestopke - gospodarski prestopki
Prehodni podraþun Okrajnega sodišþa v Slovenj Gradcu - denarne kazni za kazniva
dejanja in gospodarske prestopke - gospodarski prekrški
Prehodni podraþun Okrajnega sodišþa v Slovenj Gradcu - denarne kazni za kazniva
dejanja in gospodarske prestopke - gospodarski prekrški
Prehodni podraþun Okrajnega sodišþa v Slovenj Gradcu - denarne kazni za kazniva
dejanja in gospodarske prestopke - gospodarski prekrški
Prehodni podraþun Okrajnega sodišþa v Slovenj Gradcu - denarne kazni za kazniva
dejanja in gospodarske prestopke - gospodarski prekrški
Denarne kazni za prekrške - globe, Inšpektorat RS za kmetijstvo, gozdarstvo in
hrano
Prehodni podraþun Ministrstva za promet - prekrški v zraþni plovbi

01100-8450089170

01100-8450089461

01100-8450014480

01100-8450003907

01100-8450003713

01100-8450003616

01100-8450003422

01100-8450003325

01100-8450002840

01100-8450000318

7120010

7120010

7120010

7120010

7120010

7120010

7120010

7120010

7120010

42188

42188

42188

42188

42188

42188

42188

24112

23140

42250

42250

7120001
7120001

42250

42250

42196

42196

42196

42161

42161

42161

24112

46116

7120001

7120001

7120001

7120001

7120001

7120001

7120001

7120001

7141009

7120095

42234

42242

24112

6

Šifra PU

NADZORNIKI

Okrožno sodišþe v Ljubljani

Okrožno sodišþe v Ljubljani

Okrožno sodišþe v Ljubljani

Okrožno sodišþe v Ljubljani

Okrožno sodišþe v Ljubljani

Okrožno sodišþe v Ljubljani

Okrožno sodišþe v Ljubljani

Inšektorat RS za kmetijstvo, gozdarstvo
in hrano
Ministrstvo za promet

Okrožno sodišþe v Slovenj Gradcu

Okrožno sodišþe v Slovenj Gradcu

Okrožno sodišþe v Slovenj Gradcu

Okrožno sodišþe v Slovenj Gradcu

Okrožno sodišþe v Mariboru

Okrožno sodišþe v Mariboru

Okrožno sodišþe v Mariboru

Okrožno sodišþe v Kopru

Okrožno sodišþe v Kopru

Okrožno sodišþe v Kopru

Ministrstvo za promet

Upravno sodišþe Republike Slovenije

Okrožno sodišþe v Krškem

Okrožno sodišþe na Ptuju

7
Ministrstvo za promet

Naziv

18/55

42188

42188

42188

42188

42188

42188

42188

24112

23140

42250

42250

42250

42250

42196

42196

42196

42161

42161

42161

24112

46116

42234

42242

24112

8

SKRBNIK
Šifra PU
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01100-8450001676

01100-8450047072

01100-8450028351

01100-8450028060

01100-8450027284

01100-8450024859

01100-8450024568

01100-8450024083

01100-8450023695

01100-8450015353

01100-8450014868

7120095
7120095

Šifra Modeli
dajatve reference
4
5

Št.

Prehodni podraþun Okrajnega sodišþa v Ljubljani, denarne kazni za prekrške PRS cestnoprometne
Prehodni podraþun Okrajnega sodišþa v Litiji - denarne kazni za cestnoprometne
prekrške
Prehodni podraþun Okrajnega sodišþa v Trbovljah, sodna pisarna za prekrške v
Zagorju ob Savi, denarne kazni za prekrške - ostalo
Prehodni podraþun Okrajnega sodišþa v Trbovljah, sodna pisarna za prekrške v
Zagorju ob Savi, denarne kazni za cestnoprometne prekrške
Prehodni podraþun Okrajnega sodišþa v Trbovljah, denarne kazni za prekrške ostalo
Prehodni podraþun Okrajnega sodišþa v Trbovljah, denarne kazni za
cestnoprometne prekrške
Prehodni podraþun Okrajnega sodišþa v Trbovljah, sodna pisarna za prekrške v
Hrastniku, denarne kazni za prekrške, ostalo

Okrožno sodišþe v Krškem – povpreþnine kazenskega postopka

01100-8450088782

3
7120087

Podkonto

15684 /

01100-8450087812

2
Ministrstvo za promet – povpreþnine na podlagi zakona o prekrških – stroški
postopka
Okrožno sodišþe na Ptuju – povpreþnine kazenskega postopka

Naziv podraþuna JFP

1
01100-8450091013

Podraþun JFP

OSNOVNI SEZNAM PODRAýUNOV JFP SKUPINE A

Stran

Uradni list Republike Slovenije

7120010

42153

42153

7120010

6

Šifra PU

NADZORNIKI

Okrožno sodišþe v Celju

Okrožno sodišþe v Celju

Okrožno sodišþe v Celju

Okrožno sodišþe v Celju

Okrožno sodišþe v Celju

Okrožno sodišþe v Celju

Okrožno sodišþe v Celju

Okrožno sodišþe v Celju

Okrožno sodišþe v Celju

Okrožno sodišþe v Celju

Okrožno sodišþe v Ljubljani

Okrožno sodišþe v Ljubljani

19/55

42153

42153

42153

42153

42153

42153

42153

42153

42153

42153

42188

42188

42188

42188

Okrožno sodišþe v Ljubljani
Okrožno sodišþe v Ljubljani

42188

42188

42188

42188

42188

42188

42188

42188

42188

Okrožno sodišþe v Ljubljani

Okrožno sodišþe v Ljubljani

Okrožno sodišþe v Ljubljani

Okrožno sodišþe v Ljubljani

Okrožno sodišþe v Ljubljani

Okrožno sodišþe v Ljubljani

Okrožno sodišþe v Ljubljani

Okrožno sodišþe v Ljubljani

7
Okrožno sodišþe v Ljubljani

Naziv
8

SKRBNIK
Šifra PU

Stran

01100-8450008563

01100-8450008466

42153

42153

42153

42153

42153

42153

42153

42153

42188

42188

42188

42188

42188

42188

42188

42188

42188

42188

42188

42188

42188

7120010

7120010

7120010

7120010

7120010

Šifra Modeli
dajatve reference
4
5
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01100-8450008369

01100-8450008272

01100-8450008175

01100-8450008078

Prehodni podraþun Okrajnega sodišþa v Šentjurju - denarne kazni za prometne
prekrške
Prehodni podraþun Okrajnega sodišþa v Celju - denarne kazni za prometne prekrške
Laško
Prehodni podraþun Okrajnega sodišþa v Slovenskih Konjicah - denarne kazni za
prekrške
Prehodni podraþun Okrajnega sodišþa v Slovenskih Konjicah - prometne denarne
kazni za prekrške
Prehodni podraþun Okrajnega sodišþa v Šmarju pri Jelšah - denarne kazni za
prekrške
Prehodni podraþun Okrajnega sodišþa v Šmarju pri Jelšah - denarne kazni za
prometne prekrške
Prehodni podraþun Okrajnega sodišþa v Žalcu - denarne kazni za prekrške - ostali
prekrški

01100-8450007884

7120010

Prehodni podraþun Okrajnega sodišþa v Šentjurju - denarne kazni za prekrške

01100-8450007787

7120010

7120010

7120010

7120010

7120010

7120010

7120010

7120010

7120010

7120010

7120010

7120010

7120010

3
7120010

Podkonto

Prehodni podraþun Okrajnega sodišþa v Celju - denarne kazni za prometne prekrške 7120010

2
Prehodni podraþun Okrajnega sodišþa v Trbovljah, sodna pisarna za prekrške v
Hrastniku, denarne kazni za cestnoprometne prekrške
Prehodni podraþun Okrajnega sodišþa v Koþevju, pisarna v zadevah o prekrških
Koþevje, denarne kazni za prekrške - ostale
Prehodni podraþun Okrajnega sodišþa v Koþevju, pisarna v zadevah o prekrških
Koþevje, denarne kazni za cestnoprometne prekrške
Prehodni podraþun Okrajnega sodišþa v Koþevju, pisarna v zadevah o prekrških v
Ribnici, denarne kazni za prekrške - ostale
Prehodni podraþun Okrajnega sodišþa v Koþevju, pisarna v zadevah o prekrških v
Ribnici, denarne kazni za cestnoprometne prekrške
Prehodni podraþun Okrajnega sodišþa na Vrhniki - denarne kazni za
cestnoprometne prekrške
Prehodni podraþun Okrajnega sodišþa na Vrhniki, sodna pisarna Logatec, denarne
kazni za cestnoprometne prekrške
Prehodni podraþun Okrajnega sodišþa v Grosupljem - PRS - denarne kazni za
cestnoprometne prekrške
Prehodni podraþun Okrajnega sodišþa v Cerknici - denarne kazni za
cestnoprometne prekrške
Prehodni podraþun Okrajnega sodišþa v Domžalah - PRS - denarne kazni za
cestnoprometne prekrške
Prehodni podraþun Okrajnega sodišþa v Domžalah - PRS - denarne kazni za
prekrške po obþinskih odlokih
Prehodni podraþun Okrajnega sodišþa v Kamniku - denarne kazni za
cestnoprometne prekrške
Prehodni podraþun Sodnika za prekrške Kamnik - denarne kazni za prekrške obþinskih odlokov
Prehodni podraþun Okrajnega sodišþa v Celju - denarne kazni za prekrške

Naziv podraþuna JFP

Št.

01100-8450007690

01100-8450007593

01100-8450007496

01100-8450007108

01100-8450006914

01100-8450006623

01100-8450006235

01100-8450005847

01100-8450005168

01100-8450005071

01100-8450004586

01100-8450004489

01100-8450004295

01100-8450004198

1
01100-8450004004

Podraþun JFP

OSNOVNI SEZNAM PODRAýUNOV JFP SKUPINE A

Uradni list Republike Slovenije

15685

Prehodni podraþun Okrajnega sodišþa v Kranju - denarne kazni za prometne
prekrške
Prehodni podraþun Sodnika za prekrške Jesenice - denarne kazni za prekrške

01100-8450018263

Prehodni podraþun Sodnika za prekrške Škofja Loka - denarne kazni za prekrške prometne
Prehodni podraþun Sodnika za prekrške Škofja Loka - denarne kazni za prekrške odlokov obþine Škofja Loka
Prehodni podraþun Sodnika za prekrške Radovljica - denarne kazni za prekrške

Prehodni podraþun Sodnika za prekrške Radovljica - denarne kazni za prekrške prometne
Prehodni podraþun Sodnika za prekrške Radovljica - denarne kazni za prekrške obþinskih odlokov
Prehodni podraþun Sodnika za prekrške Radovljica - denarne kazni za prekrške odlokov obþine Bled

01100-8450020785

01100-8450021270

01100-8450021755

01100-8450021658

01100-8450021173

01100-8450021076

7120010

7120010

7120010

7120010

7120010

7120010

7120010

7120010

7120010

7120010

7120010

7120010

7120010

7120010

7120010

7120010

7120010

7120010

7120010

7120010

Šifra Modeli
dajatve reference
4
5

42170

42170

42170

42170

42170

42170

42170

42170

42170

42170

42170

42170

42170

42170

42170

42170

42161

42161

42161

42161

42161

42161

42153

6

Šifra PU

NADZORNIKI

Okrožno sodišþe v Kranju

Okrožno sodišþe v Kranju

Okrožno sodišþe v Kranju

Okrožno sodišþe v Kranju

Okrožno sodišþe v Kranju

Okrožno sodišþe v Kranju

Okrožno sodišþe v Kranju

Okrožno sodišþe v Kranju

Okrožno sodišþe v Kranju

Okrožno sodišþe v Kranju

Okrožno sodišþe v Kranju

Okrožno sodišþe v Kranju

Okrožno sodišþe v Kranju

Okrožno sodišþe v Kranju

Okrožno sodišþe v Kranju

Okrožno sodišþe v Kranju

Okrožno sodišþe v Kopru

Okrožno sodišþe v Kopru

Okrožno sodišþe v Kopru

Okrožno sodišþe v Kopru

Okrožno sodišþe v Kopru

Okrožno sodišþe v Kopru

7
Okrožno sodišþe v Celju

Naziv

20/55

42170

42170

42170

42170

42170

42170

42170

42170

42170

42170

42170

42170

42170

42170

42170

42170

42161

42161

42161

42161

42161

42161

42153

8
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01100-8450020688

01100-8450020106

01100-8450020009

01100-8450019912

Prehodni podraþun Sodnika za prekrške Jesenice - denarne kazni za prekrške prometne
Prehodni podraþun Okrajno sodišþe Kranj - denarne kazni za prekrške odlokov
Mestne obþine Kranj
Prehodni podraþun Sodnika za prekrške Jesenice - denarne kazni za prekrške odlokov obþine Jesenice
Prehodni podraþun Sodnika za prekrške Jesenice - denarne kazni za prekrške odlokov Obþine Kranjska Gora
Prehodni podraþun Sodnika za prekrške Škofja Loka - denarne kazni za prekrške

01100-8450018457

01100-8450018360

01100-8450018166

Prehodni podraþun Okrajnega sodišþa v Kranju - denarne kazni za prometne
prekrške
Prehodni podraþun Okrajnega sodišþa v Kranju - denarne kazni

01100-8450018069

01100-8450017972

01100-8450017390

01100-8450015838

01100-8450015741

01100-8450015450

7120010

7120010

3
7120010

Podkonto

Št.

01100-8450014965

2
Prehodni podraþun Okrajnega sodišþa v Žalcu - denarne kazni za prometne
prekrške
Prehodni podraþun Okrajnega sodišþa v Kopru - prekrški / denarne kazni za
prekrške - prometne
Prehodni podraþun Okrajnega sodišþa v Piranu - prekrški Piran / denarne kazni za
prekrške - prometne
Prehodni podraþun Okrajnega sodišþa v Piranu - prekrški Izola / denarne kazni za
prekrške - prometne
Prehodni podraþun Okrajnega sodišþa v Kopru - prekrški / denarne kazni za
prekrške
Prehodni podraþun Okrajnega sodišþa v Piranu - prekrški Piran / denarne kazni za
prekrške
Prehodni podraþun Okrajnega sodišþa v Sežani - prekrški / denarne kazni za
prekrške
Prehodni podraþun Okrajnega sodišþa v Kranju - denarne kazni za prekrške

Naziv podraþuna JFP

15686 /

01100-8450014577

1
01100-8450008660

Podraþun JFP

OSNOVNI SEZNAM PODRAýUNOV JFP SKUPINE A

Stran

Uradni list Republike Slovenije

Prehodni podraþun Okrajnega sodišþa v Brežicah - denarne kazni

Prehodni podraþun Okrajnega sodišþa v Krškem - denarne kazni / odloki

Prehodni podraþun Sodnika za prekrške Maribor - denarne kazni za prekrške 7120010
prometne
Prehodni podraþun Sodnika za prekrške Lenart - denarne kazni za prekrške 7120010
prometne
Prehodni podraþun Sodnika za prekrške Slovenska Bistrica - denarne kazni za
7120010
prekrške - prometne
Prehodni podraþun Okrajnega sodišþa v Slovenj Gradcu - denarne kazni za prekrške 7120010
- prometne
Prehodni podraþun Sodnika za prekrške Maribor - denarne kazni za prekrške - od
7120010
pravnih oseb
Prehodni podraþun Sodnika za prekrške Maribor - denarne kazni za prekrške 7120010
prometne - od pravnih oseb
Prehodni podraþun Sodnika za prekrške Maribor - denarne kazni za prekrške 7120010
obþinskih odlokov
Prehodni podraþun Okrajnega sodišþa v Slovenj Gradcu - denarne kazni za prekrške 7120010
- prometne
Prehodni podraþun Okrajnega sodišþa v Slovenj Gradcu - denarne kazni za prekrške 7120010
- prometne
Prehodni podraþun Okrajnega sodišþa v Slovenj Gradcu - denarne kazni za prekrške 7120010
- prometne
Prehodni podraþun Okrajnega sodišþa v Gornji Radgoni - denarne kazni za prekrške 7120010

01100-8450022434

01100-8450023307

01100-8450023792

7120010

7120010

7120010

7120010

7120010

7120010

42200

17116

42200

42200

42200

42200

42200

Okrožno sodišþe v Murski Soboti

Ministrstvo za notranje zadeve

Okrožno sodišþe v Murski Soboti

Okrožno sodišþe v Murski Soboti

Okrožno sodišþe v Murski Soboti

Okrožno sodišþe v Murski Soboti

Okrožno sodišþe v Murski Soboti

Okrožno sodišþe v Murski Soboti

Okrožno sodišþe v Murski Soboti

Okrožno sodišþe v Slovenj Gradcu

21/55

42200

17116

42200

42200

42200

42200

42200

42200

42200

42250

42250

42250

42196

42196

42196

42250

42196

42196

42196

42234

42234

42234

42234

42170

8

SKRBNIK
Šifra PU

Stran

01100-8450031940

01100-8450030582

Prehodni podraþun Okrajnega sodišþa v Lendavi - denarne kazni za prekrške prometne
Prehodni podraþun Okrajnega sodišþa v Ljutomeru - denarne kazni za prekrške prometne
Okrožno sodišþe v Murski Soboti - prehodni podraþun Okrajnega sodišþa v Murski
Soboti - denarne kazni za prekrške - druge
Okrožno sodišþe v Murski Soboti - prehodni podraþun Okrajnega sodišþa v Murski
Soboti - denarne kazni za prekrške - prometne
Prehodni podraþun Ministrstva za notranje zadeve - denarne kazni za prometne
prekrške
Prehodni podraþun Okrajnega sodišþa v Gornji Radgoni - denarne kazni za prekrške
- obþinski odloki

42200

42200

42250

Okrožno sodišþe v Slovenj Gradcu

42250

Okrožno sodišþe v Mariboru

Okrožno sodišþe v Mariboru

Okrožno sodišþe v Mariboru

Okrožno sodišþe v Slovenj Gradcu

Okrožno sodišþe v Mariboru

Okrožno sodišþe v Mariboru

Okrožno sodišþe v Mariboru

Okrožno sodišþe v Krškem

Okrožno sodišþe v Krškem

Okrožno sodišþe v Krškem

Okrožno sodišþe v Krškem

7
Okrožno sodišþe v Kranju

Okrožno sodišþe v Slovenj Gradcu

6

Naziv

42250

42196

42196

42196

42250

42196

42196

42196

42234

42234

42234

42234

42170

Šifra PU

NADZORNIKI
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01100-8450030388

01100-8450030291

01100-8450030097

01100-8450029806

01100-8450029709

Prehodni podraþun Okrajnega sodišþa v Gornji Radgoni - denarne kazni za prekrške 7120010
- prometne
Prehodni podraþun Okrajnega sodišþa v Lendavi - denarne kazni za prekrške
7120010

Šifra Modeli
dajatve reference
4
5

Št.

01100-8450029515

01100-8450029418

01100-8450028448

01100-8450028157

01100-8450027381

01100-8450026993

01100-8450025247

01100-8450025150

01100-8450024956

01100-8450024665

01100-8450023986

7120010

7120010

7120010

7120010

Prehodni podraþun Okrajnega sodišþa v Sevnici - denarne kazni

01100-8450022337

01100-8450022240

3
7120010

Podkonto

2
Prehodni podraþun Sodnika za prekrške Radovljica - denarne kazni za prekrške odlokov obþine Bohinj
Prehodni podraþun Okrajnega sodišþa v Krškem - denarne kazni za prekrške

Naziv podraþuna JFP

1
01100-8450021852

Podraþun JFP

OSNOVNI SEZNAM PODRAýUNOV JFP SKUPINE A

Uradni list Republike Slovenije

15687

Okrajno sodišþe v Ajdovšþini – denarne kazni za prekrške

Okrajno sodišþe v Tolminu - denarne kazni

Okrajno sodišþe v Idriji – denarne kazni za prekrške

Okrajno sodišþe v Novi Gorici – kazni po obþinskih odlokih

Okrajno sodišþe v Idriji – kazni po obþinskih odlokih

Prehodni podraþun Okrajnega sodišþa v Novem mestu, oddelek za prekrške –
denarne kazni za prekrške – od obþanov
Prehodni podraþun Okrajnega sodišþa v Novem mestu, oddelek za prekrške –
denarne kazni za prekrške – prometne – od obþanov
Prehodni podraþun Okrajnega sodišþa v Novem mestu, oddelek za prekrške –
denarne kazni za prekrške – od pravnih oseb
Prehodni podraþun Okrajnega sodišþa v Novem mestu, oddelek za prekrške –
denarne kazni za prekrške – prometne – od pravnih oseb
Prehodni podraþun Okrajnega sodišþa v Novem mestu, oddelek za prekrške –
denarne kazni za prekrške – obþinskih odlokov
Prehodni podraþun Okrajnega sodišþa v Trebnjem, pisarna za prekrške - denarne
kazni za prekrške – od obþanov
Prehodni podraþun Okrajnega sodišþa v Trebnjem, pisarna za prekrške – prometne
– od obþanov
Prehodni podraþun Okrajnega sodišþa v Trebnjem, pisarna za prekrške – denarne
kazni za prekrške – od pravnih oseb
Prehodni podraþun Okrajnega sodišþa v Trebnjem, pisarna za prekrške –denarne
kazni za prekrške - prometne – od pravnih oseb
Prehodni podraþun Okrajnega sodišþa v ýrnomlju, sodna pisarna za prekrške –
druge denarne kazni
Prehodni podraþun Okrajnega sodišþa v ýrnomlju, sodna pisarna za prekrške –
denarne kazni za prekrške - prometne
Prehodni podraþun Okrajnega sodišþa v ýrnomlju, sodna pisarna za prekrške –
denarne kazni za prekrške – od pravnih oseb
Prehodni podraþun Okrajnega sodišþa v ýrnomlju, sodna pisarna za prekrške –
denarne kazni za prometne prekrške – od pravnih oseb
Prehodni podraþun Okrajnega sodišþa v Postojni - prekrški / druge denarne kazni za
prekrške - prometne
Prehodni podraþun Okrajnega sodišþa v Ilirski Bistrici - prekrški / denarne kazni za
prekrške
Okrožno sodišþe na Ptuju - prehodni podraþun Okrajnega sodišþa na Ptuju denarne kazni za prekrške

01100-8450033880

01100-8450033977

01100-8450034656

01100-8450034947

01100-8450035044

01100-8450035141

01100-8450039506

01100-8450038633

01100-8450038439

01100-8450037663

01100-8450037566

01100-8450037372

7120010

42218

7120010

7120010

7120010

7120010

7120010

7120010

7120010

7120010

7120010

7120010

42242

42161

42161

42226

42226

42226

42226

42226

42226

42226

42226

42226

7120010
7120010

42226

42226

42226

42226

42218

42218

42218

42218

42218

7120010

7120010

7120010

7120010

7120010

7120010

7120010

7120010

7120010

42200

42200

6

Šifra PU

NADZORNIKI

Okrožno sodišþe na Ptuju

Okrožno sodišþe v Kopru

Okrožno sodišþe v Kopru

Okrožno sodišþe v Novem Mestu

Okrožno sodišþe v Novem Mestu

Okrožno sodišþe v Novem Mestu

Okrožno sodišþe v Novem Mestu

Okrožno sodišþe v Novem Mestu

Okrožno sodišþe v Novem Mestu

Okrožno sodišþe v Novem Mestu

Okrožno sodišþe v Novem Mestu

Okrožno sodišþe v Novem Mestu

Okrožno sodišþe v Novem Mestu

Okrožno sodišþe v Novem Mestu

Okrožno sodišþe v Novem Mestu

Okrožno sodišþe v Novem Mestu

Okrožno sodišþe v Novi Gorici

Okrožno sodišþe v Novi Gorici

Okrožno sodišþe v Novi Gorici

Okrožno sodišþe v Novi Gorici

Okrožno sodišþe v Novi Gorici

Okrožno sodišþe v Novi Gorici

Okrožno sodišþe v Murski Soboti

7
Okrožno sodišþe v Murski Soboti

Naziv

22/55

42242

42161

42161

42226

42226

42226

42226

42226

42226

42226

42226

42226

42226

42226

42226

42226

42218

42218

42218

42218

42218

42218

42200

42200

8

SKRBNIK
Šifra PU

138 / 28. 12. 2006

01100-8450037275

01100-8450036887

01100-8450036790

01100-8450036596

01100-8450036402

01100-8450036111

01100-8450035723

01100-8450035626

01100-8450035238

01100-8450033492

Šifra Modeli
dajatve reference
4
5

Št.

7120010

3
7120010

Podkonto

15688 /

01100-8450032134

2
Prehodni podraþun Okrajnega sodišþa v Ljutomeru - denarne kazni za prekrške obþinski odloki
Prehodni podraþun Okrajnega sodišþa v Lendavi - denarne kazni za prekrške obþinskih odlokov
Okrajno sodišþe v Novi Gorici – denarne kazni za prekrške

Naziv podraþuna JFP

1
01100-8450032037

Podraþun JFP

OSNOVNI SEZNAM PODRAýUNOV JFP SKUPINE A

Stran

Uradni list Republike Slovenije

Prehodni podraþun Sodnika za prekrške Mozirje - denarne kazni za prekrške 7120010
prometne
Prehodni podraþun Okrajnega sodišþa v Velenju - denarne kazni za prekrške Mozirje 7120010

7120010
7120010

Prehodni podraþun Okrajnega sodišþa v Velenju - denarne kazni za prometne
prekrške Mozirje
Prehodni podraþun Okrajnega sodišþa v Piranu - prekrški Izola / denarne kazni za
prekrške - obþinskih odlokov
Okrožno sodišþe v Murski Soboti - prehodni podraþun Okrajnega sodišþa v Murski
Soboti - denarne kazni za prekrške - obþinskih odlokov
Prehodni podraþun Sodnika za prekrške Ljubljana - denarne kazni za prekrške obþinskih odlokov
Denarne kazni za prekrške - globe, Devizni inšpektorat RS

Ministrstvo za promet, Uprava RS za pomorstvo - globe za prekrške

Veterinarska uprava RS - globe za prekrške

Tržni inšpektorat RS - globe za prekrške

Denarne kazni za prekrške <DURS>

Prehodni podraþun Okrajnega sodišþa v Žalcu - prekrški PRv vpisnik / prekrški po
obþinskih odlokih
Prehodni podraþun Okrajnega sodišþa v Žalcu - prekrški PRv vpisnik / globe

01100-8450041543

01100-8450043968

01100-8450047557

01100-8450047945

01100-8450048236

01100-8450048333

01100-8450052310

Prehodni podraþun Okrajnega sodišþa v Slovenskih Konjicah, PR - prekrški / globe

Prehodni podraþun Okrajnega sodišþa v Šmarju pri Jelšah, prekrški - PRv vpisniki /
globe po obþinskih odlokih
Prehodni podraþun Okrajnega sodišþa v Šmarju pri Jelšah, prekrški - PRv vpisniki /
globe
Prehodni podraþun Okrajnega sodišþa v Šmarju pri Jelšah, prekrški - PR vpisniki /
globe po obþinskih odlokih

01100-8450053183

01100-8450053377

7120010

42153

42153

42153

42153

42153

42153

42153

42153

42153

16128

6

Okrožno sodišþe v Celju - Okrajno
sodišþe v Žalcu
Okrožno sodišþe v Celju - Okrajno
sodišþe v Žalcu
Okrožno sodišþe v Celju - Okrajno
sodišþe v Žalcu
Okrožno sodišþe v Celju - Okrajno
sodišþe v Žalcu
Okrožno sodišþe v Celju - Okrajno
sodišþe v Slovenskih Konjicah
Okrožno sodišþe v Celju - Okrajno
sodišþe v Slovenskih Konjicah
Okrožno sodišþe v Celju - Okrajno
sodišþe v Šmarju pri Jelšah
Okrožno sodišþe v Celju - Okrajno
sodišþe v Šmarju pri Jelšah
Okrožno sodišþe v Celju - Okrajno
sodišþe v Šmarju pri Jelšah

Davþna uprava RS

Tržni inšpektorat RS

Veterinarska uprava RS

Uprava RS za pomorstvo

Devizni inšpektorat RS

Okrožno sodišþe v Ljubljani

Okrožno sodišþe v Murski Soboti

Okrožno sodišþe v Kopru

Okrožno sodišþe v Celju

Okrožno sodišþe v Celju

Okrožno sodišþe v Celju

Okrožno sodišþe v Celju

Okrožno sodišþe na Ptuju

Okrožno sodišþe na Ptuju

7
Okrožno sodišþe na Ptuju

Naziv

23/55

42153

42153

42153

42153

42153

42153

42153

42153

42153

16128

21237

23124

24120

16160

42188

42200

42161

42153

42153

42153

42153

42242

42242

42242

8

SKRBNIK
Šifra PU

Stran

01100-8450053668

7120010

7120010

7120010

08451

21237

23124

24120

16160

42188

42200

42161

42153

42153

42153

42153

42242

42242

42242

Šifra PU

NADZORNIKI

138 / 28. 12. 2006 /

01100-8450053571

Prehodni podraþun Okrajnega sodišþa v Slovenskih Konjicah, PRv - prekrški / globe 7120010

01100-8450052989

7120010

01100-8450052892

7120010

Prehodni podraþun Okrajnega sodišþa v Žalcu - prekrški PR vpisnik / globe po
obþinskih odlokih
Prehodni podraþun Okrajnega sodišþa v Žalcu - prekrški PR vpisnik / globe

01100-8450052795

7120010

7120010

7120010

7120010

7120010

7120010

7120010

7120010

7120010

Šifra Modeli
dajatve reference
4
5

Št.

01100-8450052407

01100-8450000124

01100-8450045229

01100-8450043871

01100-8450041446

7120010

7120010

7120010

01100-8450041252

01100-8450041155

01100-8450040573

01100-8450039797

3
7120010

Podkonto

2
Okrožno sodišþe na Ptuju - prehodni podraþun Okrajnega sodišþa v Ormožu denarne kazni za prekrške
Okrožno sodišþe na Ptuju - prehodni podraþun Okrajnega sodišþa v Ormožu denarne kazni za prekrške - prometne
Okrožno sodišþe na Ptuju - prehodni podraþun Okrajnega sodišþa v Ormožu denarne kazni za prekrške - obþinskih odlokov
Prehodni podraþun Sodnika za prekrške Mozirje - denarne kazni za prekrške

Naziv podraþuna JFP

1
01100-8450039603

Podraþun JFP

OSNOVNI SEZNAM PODRAýUNOV JFP SKUPINE A

Uradni list Republike Slovenije

15689

Prehodni podraþun Okrajnega sodišþa v Velenju, prekrški - PRv vpisnik / globe

Prehodni podraþun Okrajnega sodišþa v Velenju, prekrški - PR vpisnik / globe po
obþinskih odlokih
Prehodni podraþun Okrajnega sodišþa v Šentjurju, PRv vpisnik - prekrški / globe

Prehodni podraþun Okrajnega sodišþa v Šentjurju, PR vpisnik - prekrški / globe

Prehodni podraþun Okrajnega sodišþa v Šentjurju, prekrški / globe po obþinskih
odlokih
Prehodni podraþun Okrajnega sodišþa v Celju, prekrški vpisnik PR / globe

Prehodni podraþun Okrajnega sodišþa v Celju, prekrški vpisnik PRv / globe

Prehodni podraþun Okrajnega sodišþa v Celju, prekrški vpisnik PR / globe po
obþinskih odlokih
Prehodni podraþun Okrajnega sodišþa v Celju, prekrški vpisnik PRv / globe po
obþinskih odlokih
Prehodni podraþun Okrajnega sodišþa v Ptuju, prekrški PR / globe

01100-8450055414

01100-8450055123

01100-8450055511

01100-8450054832

01100-8450054638

01100-8450055608

01100-8450055705

01100-8450056093

01100-8450063271

01100-8450063174

01100-8450063368

01100-8450061622

01100-8450061234

01100-8450061719

01100-8450061331

01100-8450056190

Prehodni podraþun Okrajnega sodišþa v Ormožu, prekrški PR / globe po obþinskih
odlokih
Prehodni podraþun Okrajnega sodišþa v Ormožu, prekrški PRv / globe

Prehodni podraþun Okrajnega sodišþa na Ptuju, prekrški PRv / globe po obþinskih
odlokih
Prehodni podraþun Okrajnega sodišþa v Ormožu, prekrški PR / globe

7120010

7120010

7120010

7120010

7120010

7120010

7120010

7120010

7120010

7120010

7120010

7120010

7120010

7120010

7120010

7120010

7120010

7120010

7120010

Šifra Modeli
dajatve reference
4
5

42242

42242

42242

42242

42242

42242

42242

42153

42153

42153

42153

42153

42153

42153

42153

42153

42153

42250

42250

42250

42250

42153

6

Šifra PU

NADZORNIKI

7
Okrožno sodišþe v Celju - Okrajno
sodišþe v Šmarju pri Jelšah
Okrožno sodišþe v Slovenj Gradcu Okrajno sodišþe v Slovenj Gradcu
Okrožno sodišþe v Slovenj Gradcu Okrajno sodišþe v Slovenj Gradcu
Okrožno sodišþe v Slovenj Gradcu Okrajno sodišþe v Slovenj Gradcu
Okrožno sodišþe v Slovenj Gradcu Okrajno sodišþe v Slovenj Gradcu
Okrožno sodišþe v Celju - Okrajno
sodišþe v Velenju
Okrožno sodišþe v Celju - Okrajno
sodišþe v Velenju
Okrožno sodišþe v Celju - Okrajno
sodišþe v Velenju
Okrožno sodišþe v Celju - Okrajno
sodišþe v Šentjurju
Okrožno sodišþe v Celju - Okrajno
sodišþe v Šentjurju
Okrožno sodišþe v Celju - Okrajno
sodišþe v Šentjurju
Okrožno sodišþe v Celju - Okrajno
sodišþe v Celju
Okrožno sodišþe v Celju - Okrajno
sodišþe v Celju
Okrožno sodišþe v Celju - Okrajno
sodišþe v Celju
Okrožno sodišþe v Celju - Okrajno
sodišþe v Celju
Okrožno sodišþe na Ptuju - Okrajno
sodišþe na Ptuju
Okrožno sodišþe na Ptuju - Okrajno
sodišþe na Ptuju
Okrožno sodišþe na Ptuju - Okrajno
sodišþe na Ptuju
Okrožno sodišþe na Ptuju - Okrajno
sodišþe na Ptuju
Okrožno sodišþe na Ptuju - Okrajno
sodišþe v Ormožu
Okrožno sodišþe na Ptuju - Okrajno
sodišþe v Ormožu
Okrožno sodišþe na Ptuju - Okrajno
sodišþe v Ormožu

Naziv

24/55

42242

42242

42242

42242

42242

42242

42242

42153

42153

42153

42153

42153

42153

42153

42153

42153

42153

42250

42250

42250

42250

42153
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Prehodni podraþun Okrajnega sodišþa na Ptuju, prekrški PR / globe po obþinskih
odlokih
Prehodni podraþun Okrajnega sodišþa na Ptuju, prekrški PRv / globe

Prehodni podraþun Okrajnega sodišþa v Velenju, prekrški - PR vpisnik / globe

01100-8450054056

01100-8450054929

Prehodni podraþun Okrajnega sodišþa v Slovenj Gradcu, PR - prekrški / globe po
obþinskih odlokih
Prehodni podraþun Okrajnega sodišþa v Slovenj Gradcu, PR - prekrški / globe

01100-8450054250

7120010

7120010

3
7120010

Podkonto

Št.

01100-8450054347

2
Prehodni podraþun Okrajnega sodišþa v Šmarju pri Jelšah, prekrški - PR vpisniki /
globe
Prehodni podraþun Okrajnega sodišþa v Slovenj Gradcu, PRv - prekrški / globe po
obþinskih odlokih
Prehodni podraþun Okrajnega sodišþa v Slovenj Gradcu, PRv - prekrški / globe

Naziv podraþuna JFP

15690 /

01100-8450053959

1
01100-8450053862

Podraþun JFP

OSNOVNI SEZNAM PODRAýUNOV JFP SKUPINE A

Stran

Uradni list Republike Slovenije

Prehodni podraþun Okrajnega sodišþa v Gornji Radgoni, globe - vmesni

Prehodni podraþun Okrajnega sodišþa v Murski Soboti, globe - vmesni

Prehodni podraþun Okrajnega sodišþa v Murski Soboti, globe

Prehodni podraþun Okrajnega sodišþa v Murski Soboti, prekrški - globe za prekrške
po obþinskih odlokih - vmesni
Prehodni podraþun Okrajnega sodišþa v Murski Soboti, globe za prekrške po
obþinskih odlokih
Prehodni podraþun Okrajnega sodišþa v Lendavi, globe za prekrške po obþinskih
odlokih
Prehodni podraþun Okrajnega sodišþa v Lendavi, globe za prekrške po obþinskih
odlokih - vmesni
Prehodni podraþun Okrajnega sodišþa v Lendavi, globe

Prehodni podraþun Okrajnega sodišþa v Lendavi, globe - vmesni

Prehodni podraþun Okrajnega sodišþa Ljutomeru, globe za prekrške po obþinskih
odlokih
Prehodni podraþun Okrajnega sodišþa Ljutomeru, vmesni - globe za prekrške po
obþinskih odlokih
Prehodni podraþun Okrajnega sodišþa Ljutomeru, globe

Prehodni podraþun Okrajnega sodišþa Ljutomeru, globe - vmesni

Prehodni podraþun Okrajnega sodišþa v Novi Gorici, prekrški / globe PR

01100-8450062495

01100-8450062398

01100-8450062204

01100-8450062107

01100-8450057645

01100-8450057742

01100-8450058033

01100-8450058227

01100-8450058324

01100-8450060943

Prehodni podraþun Okrajnega sodišþa v Ljubljani - prekrški PR / globe za prekrške
po obþinskih odlokih
Prehodni podraþun Okrajnega sodišþa v Ljubljani - prekrški PRv / globe

01100-8450062592

01100-8450058130

42218

7
Okrožno sodišþe na Ptuju - Okrajno
sodišþe v Ormožu
Okrožno sodišþe v Ljubljani - Okrajno
sodišþe v Ljubljani
Okrožno sodišþe v Ljubljani - Okrajno
sodišþe v Ljubljani
Okrožno sodišþe v Ljubljani - Okrajno
sodišþe v Ljubljani
Okrožno sodišþe v Ljubljani - Okrajno
sodišþe v Ljubljani
Okrožno sodišþe v Murski Soboti Okrajno sodišþe v Gornji Radgoni
Okrožno sodišþe v Murski Soboti Okrajno sodišþe v Gornji Radgoni
Okrožno sodišþe v Murski Soboti Okrajno sodišþe v Gornji Radgoni
Okrožno sodišþe v Murski Soboti Okrajno sodišþe v Gornji Radgoni
Okrožno sodišþe v Murski Soboti Okrajno sodišþe v Murski Soboti
Okrožno sodišþe v Murski Soboti Okrajno sodišþe v Murski Soboti
Okrožno sodišþe v Murski Soboti Okrajno sodišþe v Murski Soboti
Okrožno sodišþe v Murski Soboti Okrajno sodišþe v Murski Soboti
Okrožno sodišþe v Murski Soboti Okrajno sodišþe v Lendavi
Okrožno sodišþe v Murski Soboti Okrajno sodišþe v Lendavi
Okrožno sodišþe v Murski Soboti Okrajno sodišþe v Lendavi
Okrožno sodišþe v Murski Soboti Okrajno sodišþe v Lendavi
Okrožno sodišþe v Murski Soboti Okrajno sodišþe v Ljutomeru
Okrožno sodišþe v Murski Soboti Okrajno sodišþe v Ljutomeru
Okrožno sodišþe v Murski Soboti Okrajno sodišþe v Ljutomeru
Okrožno sodišþe v Murski Soboti Okrajno sodišþe v Ljutomeru
Okrožno sodišþe v Novi Gorici - Okrajno
sodišþe v Novi Gorici

Naziv

25/55

42218

42200

42200

42200

42200

42200

42200

42200

42200

42200

42200

42200

42200

42200

42200

42200

42200

42188

42188

42188

42188

42242
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Stran

7120010

42200

42200

42200

42200

6
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7120010

7120010

7120010

7120010

42200

42200

7120010
7120010

42200

42200

42200

42200

42200

42200

7120010

7120010

7120010

7120010

7120010

7120010

42200

42200

7120010
7120010

42200

42200

42188

42188

42188

42188

42242

7120010

7120010

7120010

7120010

7120010

Šifra Modeli
dajatve reference
4
5

Št.

01100-8450057548

01100-8450057451

01100-8450062010

01100-8450062689

01100-8450062786

Podkonto

2
3
Prehodni podraþun Okrajnega sodišþa v Ormožu, prekrški PRv / globe po obþinskih 7120010
odlokih
Prehodni podraþun Okrajnega sodišþa v Ljubljani - prekrški PR / globe
7120010

Naziv podraþuna JFP

Prehodni podraþun Okrajnega sodišþa v Ljubljani - prekrški PRv / globe za prekrške
po obþinskih odlokih
Prehodni podraþun Okrajnega sodišþa v Gornji Radgoni, globe za prekrške po
obþinskih odlokih
Prehodni podraþun Okrajnega sodišþa v Gornji Radgoni, globe za prekrške po
obþinskih odlokih - vmesni
Prehodni podraþun Okrajnega sodišþa v Gornji Radgoni, globe

01100-8450057160

01100-8450056966

01100-8450056384

01100-8450056578

1
01100-8450063077

Podraþun JFP

OSNOVNI SEZNAM PODRAýUNOV JFP SKUPINE A

Uradni list Republike Slovenije

15691

2
Prehodni podraþun Okrajnega sodišþa v Novi Gorici, prekrški / globe PRv

Prehodni podraþun Okrajnega sodišþa v Novi Gorici, prekrški / odloki PR

Prehodni podraþun Okrajnega sodišþa v Novi Gorici, prekrški / odloki PRv

Prehodni podraþun Okrajnega sodišþa v Ajdovšþini, prekrški / globa PR

Prehodni podraþun Okrajnega sodišþa v Ajdovšþini, prekrški / globe PRv

Prehodni podraþun Okrajnega sodišþa v Ajdovšþini, prekrški / odloki PR

Prehodni podraþun Okrajnega sodišþa v Ajdovšþini, prekrški / odloki PRv

Prehodni podraþun Okrajnega sodišþa v Tolminu, prekrški / globa PR

Prehodni podraþun Okrajnega sodišþa v Tolminu, prekrški / globa PRv

Prehodni podraþun Okrajnega sodišþa v Tolminu, prekrški / odloki PR

Prehodni podraþun Okrajnega sodišþa v Tolminu, prekrški / odloki PRv

Prehodni podraþun Okrajnega sodišþa v Idriji, prekrški / globa PR

Prehodni podraþun Okrajnega sodišþa v Idriji, prekrški / globa PRv

Prehodni podraþun Okrajnega sodišþa v Idriji, prekrški / odloki PR

Prehodni podraþun Okrajnega sodišþa v Idriji, prekrški / odloki PRv

Prehodni podraþun Okrajnega sodišþa v Kopru, prekrški PR / globe

Prehodni podraþun Okrajnega sodišþa v Kopru, prekrški PRv / globe

Prehodni podraþun Okrajnega sodišþa v Sežani, prekrški PR / globe

Prehodni podraþun Okrajnega sodišþa v Sežani, prekrški PRv / globe

Prehodni podraþun Okrajnega sodišþa v Piranu, prekrški PR - Piran / globe

Prehodni podraþun Okrajnega sodišþa v Piranu, prekrški PRv - Piran / globe

Prehodni podraþun Okrajnega sodišþa v Piranu, prekrški PR - Izola / globe

01100-8450061137

01100-8450060846

01100-8450059003

01100-8450058906

01100-8450058615

01100-8450059197

01100-8450060555

01100-8450060361

01100-8450060070

01100-8450060167

01100-8450059779

01100-8450059682

01100-8450059391

01100-8450059294

01100-8450066084

01100-8450066278

01100-8450065696

01100-8450065890

01100-8450068315

01100-8450068121

01100-8450067927

Naziv podraþuna JFP

1
01100-8450060749

Podraþun JFP

7120010

7120010

7120010

7120010

7120010

7120010

42161

42161

42161

42161

42161

42161

42161

42218

42218

42218

42218

42218

42218

42218

42218

42218

42218

42218

42218

6

7
Okrožno sodišþe v Novi Gorici - Okrajno
sodišþe v Novi Gorici
Okrožno sodišþe v Novi Gorici - Okrajno
sodišþe v Novi Gorici
Okrožno sodišþe v Novi Gorici - Okrajno
sodišþe v Novi Gorici
Okrožno sodišþe v Novi Gorici - Okrajno
sodišþe v Ajdovšþini
Okrožno sodišþe v Novi Gorici - Okrajno
sodišþe v Ajdovšþini
Okrožno sodišþe v Novi Gorici - Okrajno
sodišþe v Ajdovšþini
Okrožno sodišþe v Novi Gorici - Okrajno
sodišþe v Ajdovšþini
Okrožno sodišþe v Novi Gorici - Okrajno
sodišþe v Tolminu
Okrožno sodišþe v Novi Gorici - Okrajno
sodišþe v Tolminu
Okrožno sodišþe v Novi Gorici - Okrajno
sodišþe v Tolminu
Okrožno sodišþe v Novi Gorici - Okrajno
sodišþe v Tolminu
Okrožno sodišþe v Novi Gorici - Okrajno
sodišþe v Idriji
Okrožno sodišþe v Novi Gorici - Okrajno
sodišþe v Idriji
Okrožno sodišþe v Novi Gorici - Okrajno
sodišþe v Idriji
Okrožno sodišþe v Novi Gorici - Okrajno
sodišþe v Idriji
Okrožno sodišþe v Kopru - Okrajno
sodišþe v Kopru
Okrožno sodišþe v Kopru - Okrajno
sodišþe v Kopru
Okrožno sodišþe v Kopru - Okrajno
sodišþe v Sežani
Okrožno sodišþe v Kopru - Okrajno
sodišþe v Sežani
Okrožno sodišþe v Kopru - Okrajno
sodišþe v Piranu
Okrožno sodišþe v Kopru - Okrajno
sodišþe v Piranu
Okrožno sodišþe v Kopru - Okrajno
sodišþe v Piranu

Naziv

26/55

42161

42161

42161

42161

42161

42161

42161

42218

42218

42218

42218

42218

42218

42218

42218

42218

42218

42218

42218

42218

42218

42218
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7120010

7120010

7120010

7120010

7120010

7120010

7120010

7120010

7120010

7120010

7120010

7120010

7120010

42218

42218

42218

Šifra PU

NADZORNIKI

Št.

7120010

Šifra Modeli
dajatve reference
4
5

15692 /

7120010

3
7120010

Podkonto

OSNOVNI SEZNAM PODRAýUNOV JFP SKUPINE A

Stran

Uradni list Republike Slovenije

7120010

Prehodni podraþun Okrajnega sodišþa v Lenartu, prekrški - PR / odloki

Prehodni podraþun Okrajnega sodišþa v Slovenski Bistrici, prekrški PR / globe

Prehodni podraþun Okrajnega sodišþa v Slovenski Bistrici, prekrški PRv / globe

Prehodni podraþun Okrajnega sodišþa v Mariboru, prekrški / globe PR

Prehodni podraþun Okrajnega sodišþa v Mariboru, prekrški / globe PRv

Prehodni podraþun Okrajnega sodišþa v Mariboru, prekrški / odloki PR

Prehodni podraþun Okrajnega sodišþa v Kamniku - prekrški PR / globe

Prehodni podraþun Okrajnega sodišþa v Kamniku - prekrški PRv / globe

Prehodni podraþun Okrajnega sodišþa v Kamniku - prekrški PR / globe za prekrške 7120010
po obþinskih odlokih
Prehodni podraþun Okrajnega sodišþa v Kamniku - prekrški PRv / globe za prekrške 7120010
po obþinskih odlokih
Prehodni podraþun Okrajnega sodišþa v Domžalah - prekrški PR / globe
7120010

Prehodni podraþun Okrajnega sodišþa v Domžalah - prekrški PRv / globe

Prehodni podraþun Okrajnega sodišþa v Domžalah - prekrški PR / globe za prekrške 7120010
po obþinskih odlokih
Prehodni podraþun Okrajnega sodišþa v Domžalah - prekrški PRv / globe za
7120010
prekrške po obþinskih odlokih
Prehodni podraþun Okrajnega sodišþa na Vrhniki - prekrški PR / globe
7120010

Prehodni podraþun Okrajnega sodišþa na Vrhniki - prekrški PRv / globe

Prehodni podraþun Okrajnega sodišþa na Vrhniki - prekrški PR / globe za prekrške 7120010
po obþinskih odlokih
Prehodni podraþun Okrajnega sodišþa na Vrhniki - prekrški PRv / globe za prekrške 7120010
po obþinskih odlokih
Prehodni podraþun Okrajnega sodišþa na Vrhniki, sodna pisarna Logatec - prekrški 7120010
PR / globe

01100-8450064823

01100-8450064338

01100-8450064241

01100-8450064920

01100-8450065114

01100-8450065308

01100-8450066860

01100-8450066957

01100-8450066666

01100-8450068509

01100-8450068606

01100-8450068994

01100-8450068412

01100-8450067054

01100-8450067539

42188

6

7
Okrožno sodišþe v Kopru - Okrajno
sodišþe v Piranu
Okrožno sodišþe v Mariboru - Okrajno
sodišþe v Lenartu
Okrožno sodišþe v Mariboru - Okrajno
sodišþe v Lenartu
Okrožno sodišþe v Mariboru - Okrajno
sodišþe v Lenartu
Okrožno sodišþe v Mariboru - Okrajno
sodišþe v Slovenski Bistrici
Okrožno sodišþe v Mariboru - Okrajno
sodišþe v Slovenski Bistrici
Okrožno sodišþe v Mariboru - Okrajno
sodišþe v Mariboru
Okrožno sodišþe v Mariboru - Okrajno
sodišþe v Mariboru
Okrožno sodišþe v Mariboru - Okrajno
sodišþe v Mariboru
Okrožno sodišþe v Ljubljani - Okrajno
sodišþe v Kamniku
Okrožno sodišþe v Ljubljani - Okrajno
sodišþe v Kamniku
Okrožno sodišþe v Ljubljani - Okrajno
sodišþe v Kamniku
Okrožno sodišþe v Ljubljani - Okrajno
sodišþe v Kamniku
Okrožno sodišþe v Ljubljani - Okrajno
sodišþe v Domžalah
Okrožno sodišþe v Ljubljani - Okrajno
sodišþe v Domžalah
Okrožno sodišþe v Ljubljani - Okrajno
sodišþe v Domžalah
Okrožno sodišþe v Ljubljani - Okrajno
sodišþe v Domžalah
Okrožno sodišþe v Ljubljani - Okrajno
sodišþe na Vrhniki
Okrožno sodišþe v Ljubljani - Okrajno
sodišþe na Vrhniki
Okrožno sodišþe v Ljubljani - Okrajno
sodišþe na Vrhniki
Okrožno sodišþe v Ljubljani - Okrajno
sodišþe na Vrhniki
Okrožno sodišþe v Ljubljani - Okrajno
sodišþe na Vrhniki

Naziv

27/55

42188

42188

42188

42188

42188

42188

42188

42188

42188

42188

42188

42188

42188

42196

42196

42196

42196

42196

42196

42196

42196

42161
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42188

42188

42188

42188

42188

42188

42188

42188

42188

42188

42188

42188

42196

42196

42196

42196

42196

42196

42196

42196

42161

Šifra PU

NADZORNIKI

138 / 28. 12. 2006 /

01100-8450067248

7120010

7120010

7120010

7120010

7120010

7120010

7120010

7120010

7120010

Šifra Modeli
dajatve reference
4
5

Št.

01100-8450067345

01100-8450066763

7120010

Prehodni podraþun Okrajnega sodišþa v Lenartu, prekrški - PRv / globe

01100-8450064532

7120010

Prehodni podraþun Okrajnega sodišþa v Lenartu, prekrški - PR / globe

01100-8450064726

3
7120010

Podkonto

2
Prehodni podraþun Okrajnega sodišþa v Piranu, prekrški PRv - Izola / globe

Naziv podraþuna JFP

1
01100-8450067733

Podraþun JFP

OSNOVNI SEZNAM PODRAýUNOV JFP SKUPINE A

Uradni list Republike Slovenije

15693

7120010
7120010

Prehodni podraþun Okrajnega sodišþa v Ilirski Bistrici - prekrški PRv / globe

Prehodni podraþun Okrajnega sodišþa v Postojni - prekrški PR / globe

Prehodni podraþun Okrajnega sodišþa v Postojni - prekrški PRv / globe

Prehodni podraþun Okrajnega sodišþa v Krškem - globe / PR

Prehodni podraþun Okrajnega sodišþa v Krškem - globe / PRv

Prehodni podraþun Okrajnega sodišþa v Brežicah - globe / PR

Prehodni podraþun Okrajnega sodišþa v Brežicah - globe / PRv

Prehodni podraþun Okrajnega sodišþa v Sevnici - globe / PR

Prehodni podraþun Okrajnega sodišþa v Sevnici - globe / PRv

Prehodni podraþun Okrajnega sodišþa v Novem Mestu, oddelka za prekrške PR /
globe
Prehodni podraþun Okrajnega sodišþa v Novem Mestu, oddelka za prekrške PRv /
globe
Prehodni podraþun Okrajnega sodišþa v ýrnomlju, sodne pisarne za prekrške PR /
globe
Prehodni podraþun Okrajnega sodišþa v ýrnomlju, sodne pisarne za prekrške PRv /
globe
Prehodni podraþun Okrajnega sodišþa v Trebnjem, sodne pisarne za prekrške PR /
globe
Prehodni podraþun Okrajnega sodišþa v Trebnjem, sodne pisarne za prekrške PRv /
globe
Denarne kazni za prekrške - globe, Ministrstvo za zdravje

Denarne kazni za prekrške - globe, Zdravstveni inšpektorat RS

Denarne kazni za prekrške - globe, Agencija RS za zdravila in medicinske
pripomoþke
Denarne kazni za prekrške - globe, Urad RS za kemikalije

Denarne kazni za prekrške - globe, Uprava RS za varstvo pred sevanji

01100-8450070546

01100-8450070255

01100-8450070061

01100-8450072680

01100-8450072777

01100-8450072292

01100-8450072389

01100-8450073068

01100-8450073262

01100-8450071225

01100-8450071710

01100-8450048721

01100-8450048818

01100-8450049012

01100-8450048915

01100-8450048624

01100-8450070837

01100-8450070934

7120010

7120010

7120010

7120010

7120010

7120010

27170

27154

27146

27138

27111

42226

42226

42226

7120010
7120010

42226

42226

42226

42234

42234

42234

42234

42234

42234

42161

42161

42161

42161

42188

7120010

7120010

7120010

7120010

7120010

7120010

7120010

7120010

7120010

7120010

7120010

7120010

6

Uprava RS za varstvo pred sevanji

Agencija RS za zdravila in medicinske
pripomoþke
Urad RS za kemikalije

Zdravstveni inšpektorat RS

7
Okrožno sodišþe v Ljubljani - Okrajno
sodišþe na Vrhniki
Okrožno sodišþe v Ljubljani - Okrajno
sodišþe na Vrhniki
Okrožno sodišþe v Ljubljani - Okrajno
sodišþe na Vrhniki
Okrožno sodišþe v Kopru - Okrajno
sodišþe v Ilirski Bistrici
Okrožno sodišþe v Kopru - Okrajno
sodišþe v Ilirski Bistrici
Okrožno sodišþe v Kopru - Okrajno
sodišþe v Postojni
Okrožno sodišþe v Kopru - Okrajno
sodišþe v Postojni
Okrožno sodišþe v Krškem - Okrajno
sodišþe v Krškem
Okrožno sodišþe v Krškem - Okrajno
sodišþe v Krškem
Okrožno sodišþe v Krškem - Okrajno
sodišþe v Brežicah
Okrožno sodišþe v Krškem - Okrajno
sodišþe v Brežicah
Okrožno sodišþe v Krškem - Okrajno
sodišþe v Sevnici
Okrožno sodišþe v Krškem - Okrajno
sodišþe v Sevnici
Okrožno sodišþe v Novem Mestu Okrajno sodišþe v Novem Mestu
Okrožno sodišþe v Novem Mestu Okrajno sodišþe v Novem Mestu
Okrožno sodišþe v Novem Mestu Okrajno sodišþe v ýrnomlju
Okrožno sodišþe v Novem Mestu Okrajno sodišþe v ýrnomlju
Okrožno sodišþe v Novem Mestu Okrajno sodišþe v Trebnjem
Okrožno sodišþe v Novem Mestu Okrajno sodišþe v Trebnjem
Ministrstvo za zdravje

Naziv

28/55

27170

27154

27146

27138

27111

42226

42226

42226

42226

42226

42226

42234

42234

42234

42234

42234

42234

42161

42161

42161

42161

42188

42188

42188

8

SKRBNIK
Šifra PU

138 / 28. 12. 2006

01100-8450071613

01100-8450071322

01100-8450069285

42188

42188

Šifra PU

NADZORNIKI

Št.

7120010

Šifra Modeli
dajatve reference
4
5

15694 /

01100-8450069576

3
7120010

Podkonto

01100-8450070643

Naziv podraþuna JFP

2
Prehodni podraþun Okrajnega sodišþa na Vrhniki, sodna pisarna Logatec - prekrški
PRv / globe
Prehodni podraþun Okrajnega sodišþa na Vrhniki, sodna pisarna Logatec - prekrški
PR / globe za prekrške po obþinskih odlokih
Prehodni podraþun Okrajnega sodišþa na Vrhnik, sodna pisarna Logatec - prekrški
PRv / globe za prekrške po obþinskih odlokih
Prehodni podraþun Okrajnega sodišþa v Ilirski Bistrici - prekrški PR / globe

1
01100-8450069091

Podraþun JFP

OSNOVNI SEZNAM PODRAýUNOV JFP SKUPINE A

Stran

Uradni list Republike Slovenije

Denarne kazni za prekrške - globe, Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in
drugimi nesreþami
Denarne kazni za prekrške - globe, Inšpektorat RS za obrambo

Denarne kazni za prekrške - globe, Inšpektorat RS za delo

Denarne kazni za prekrške - globe, Urad RS za meroslovje

Denarne kazni za prekrške - globe, Inšpektorat RS za šolstvo in šport

Denarne kazni za prekrške – globe, Informacijski pooblašþenec

Denarne kazni za prekrške - globe, Agencija za zavarovalni nadzor

Denarne kazni za prekrške - globe, Ministrstvo za notranje zadeve RS

Prehodni podraþun Okrajnega sodišþa v Škofji Loki - PR - globe za CP in JRM

Prehodni podraþun Okrajnega sodišþa v Škofji Loki - PRv - globe za CP in JRM

Denarne kazni za prekrške - globe, Ministrstvo za okolje in prostor, Uprava za
jedrsko varnost
Prehodni podraþun Urada RS za varstvo konkurence - globe za prekrške

Denarne kazni za prekrške – globe, Državna revizijska komisija za revizijo
postopkov oddaje javnih naroþil
Agencija za pošto in elektronske komunikacije RS, denarne kazni za prekrške globe
Okrajno sodišþe v Kranju – PR - globe za prekrške po obþinskih odlokih

Okrajno sodišþe Radovljica – PR - globe za prekrške po obþinskih odlokih

Okrajno sodišþe Jesenice – PR - globe za prekrške po obþinskih odlokih

Denarne kazni za prekrške - globe, Inšpektorat RS za okolje in prostor

Policija - globe za prekrške

Inšpektorat RS za notranje zadeve - globe za prekrške

Prehodni podraþun Okrajnega sodišþa v Slovenj Gradcu - druge denarne kazni - po 7120036
odlokih obþine
Prehodni podraþun Okrajnega sodišþa v ýrnomlju, sodna pisarna za prekrške –
7120036
druge denarne kazni – obþinskih odlokov
Prehodni podraþun Okrajnega sodišþa v Postojni - prekrški / druge denarne kazni za 7120036
prekrške

01100-8450050564

01100-8450051049

01100-8450050952

01100-8450051243

01100-8450051534

01100-8450051728

01100-8450051825

01100-8450052116

01100-8450056772

01100-8450073456

01100-8450073359

01100-8450082089

01100-8450082865

01100-8450085484

01100-8450085290

01100-8450043774

01100-8450047266

01100-8450047363

01100-8450025732

7120036

7120036

7120010

7120010

42161

42226

42250

17159

17140

25224

42170

42170

42170

28401

13145

21210

25135

42170

42170

6

35149

16179

24180

Okrožno sodišþe v Kopru

Okrožno sodišþe v Novem Mestu

Okrožno sodišþe v Slovenj Gradcu

Inšpektorat RS za notranje zadeve

Inšpektorat RS za okolje, prostor in
energijo
Policija

Okrožno sodišþe v Kranju

Okrožno sodišþe v Kranju

Agencija za pošto in elektronske
komunikacije RS
Okrožno sodišþe v Kranju

Državna revizijska komisija

Urad RS za varstvo konkurence

Uprava rs za jedrsko varnost

Okrožno sodišþe v Kranju

Okrožno sodišþe v Kranju

Ministrstvo za notranje zadeve

Pooblašþenec za dostop do informacij
javnega znaþaja
Agencija za zavarovalni nadzor

Inšpektorat RS za šolstvo in šport

Urad za meroslovje

Inšpektorat RS za delo

29/55

42161

42226

42250

17159

17140

25224

42170

42170

42170

28401

13145

21210

25135

42170

42170

17116

16446

12157

33146

32123

26131

Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi 19135
in drugimi nesreþami
Inšpektorat RS za obrambo
19151

Urad RS za nadzor prirejanja iger na
sreþo
Inšpektorat RS za kulturo in medije

Prometni inšpektorat RS

7
8
Inšpektorat RS za elektronske
21270
komunikacije,elektronsko podpisovanje in
pošto
Agencija za trg vrednostnih papirjev
16420

Naziv

SKRBNIK
Šifra PU

Stran

01100-8450038342

7120010
7120010

11

11

11

11

17116

16446

12157

33146

32123

26131

19151

19135

35149

16179

24180

16420

21270

Šifra PU

NADZORNIKI

138 / 28. 12. 2006 /

01100-8450037857

01100-8450085387

7120010

7120010

7120010

7120010

7120010

7120010

7120010

7120010

7120010

7120010

7120010

7120010

7120010

7120010

7120010

7120010

Šifra Modeli
dajatve reference
4
5

Št.

01100-8450083156

01100-8450082671

Denarne kazni za prekrške - globe, Inšpektorat RS za kulturo in medije

01100-8450050467

7120010

7120010

Denarne kazni za prekrške - globe, Agencija za trg vrednostnih papirjev

Globe za prekrške državnih predpisov, Ministrstvo za promet, Prometni inšpektorat
RS
Denarne kazni za prekrške - globe, MF Urad RS za nadzor prirejanja iger na sreþo

01100-8450049788

3
7120010

Podkonto

01100-8450050176

2
Denarne kazni za prekrške - globe, Inšpektorat RS elektronske komunikacije,
elektronsko podpisovanje in pošto

Naziv podraþuna JFP

1
01100-8450049885

Podraþun JFP

OSNOVNI SEZNAM PODRAýUNOV JFP SKUPINE A

Uradni list Republike Slovenije

15695

Inšpektorat RS za notranje zadeve - stroški postopka o prekršku

Ministrstvo za promet, Uprava RS za pomorstvo - stroški postopka za prekrške

Veterinarska uprava RS - stroški postopka o prekršku

Tržni inšpektorat RS - povpreþnine

Povpreþnine na podlagi zakona o prekrških <stroški postopka davþnega organa>

Prehodni podraþun Okrajnega sodišþa v Žalcu - prekrški PRv vpisnik / povpreþnine 7120087

Prehodni podraþun Okrajnega sodišþa v Žalcu - prekrški PR vpisnik / povpreþnine

Prehodni podraþun Okrajnega sodišþa v Slovenskih Konjicah, PRv - prekrški /
stroški postopka in povpreþnine
Prehodni podraþun Okrajnega sodišþa v Slovenskih Konjicah, PR - prekrški / stroški
postopka in povpreþnine
Prehodni podraþun Okrajnega sodišþa v Šmarju pri Jelšah, prekrški - PRv vpisniki /
stroški postopka in povpreþnine
Prehodni podraþun Okrajnega sodišþa v Šmarju pri Jelšah,prekrški - PR vpisniki /
stroški postopka in povpreþnine
Prehodni podraþun Okrajnega sodišþa v Slovenj Gradcu, PRv - prekrški / stroški

Prehodni podraþun Okrajnega sodišþa v Slovenj Gradcu, PR - prekrški / stroški

Prehodni podraþun Okrajnega sodišþa v Velenju, prekrški - PR vpisnik /
povpreþnine, stroški postopka
Prehodni podraþun Okrajnega sodišþa v Velenju, prekrški - PRv vpisnik /
povpreþnine, stroški postopka

01100-8450047169

01100-8450047654

01100-8450047848

01100-8450048042

01100-8450048430

01100-8450052504

01100-8450052698

01100-8450053086

01100-8450054444

01100-8450054153

01100-8450055317

01100-8450055220

01100-8450053765

01100-8450053474

7120087

7120087

7120087

7120087

7120087

7120087

7120087

08460

11

Šifra Modeli
dajatve reference
4
5

42153

42153

42250

42250

42153

42153

42153

42153

42153

42153

16128

21237

23124

24120

17159

17140

23124

23116

21113

23140

23140

23140

42170

42161

6

Šifra PU

NADZORNIKI

Okrožno sodišþe v Celju - Okrajno
sodišþe v Žalcu
Okrožno sodišþe v Celju - Okrajno
sodišþe v Žalcu
Okrožno sodišþe v Celju - Okrajno
sodišþe v Slovenskih Konjicah
Okrožno sodišþe v Celju - Okrajno
sodišþe v Slovenskih Konjicah
Okrožno sodišþe v Celju - Okrajno
sodišþe v Šmarju pri Jelšah
Okrožno sodišþe v Celju - Okrajno
sodišþe v Šmarju pri Jelšah
Okrožno sodišþe v Slovenj Gradcu Okrajno sodišþe v Slovenj Gradcu
Okrožno sodišþe v Slovenj Gradcu Okrajno sodišþe v Slovenj Gradcu
Okrožno sodišþe v Celju - Okrajno
sodišþe v Velenju
Okrožno sodišþe v Celju - Okrajno
sodišþe v Velenju

Davþna uprava RS

Tržni inšpektorat RS

Veterinarska uprava RS

Uprava RS za pomorstvo

Inšpektorat RS za notranje zadeve

Policija

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano
Veterinarska uprava RS

Inšpektorat RS za kmetijstvo, gozdarstvo
in hrano
Inšpektorat RS za kmetijstvo, gozdarstvo
in hrano
Inšpektorat RS za kmetijstvo, gozdarstvo
in hrano
Ministrstvo za gospodarstvo

Okrožno sodišþe v Kranju

7
Okrožno sodišþe v Kopru

Naziv

30/55

42153

42153

42250

42250

42153

42153

42153

42153

42153

42153

16128

21237

23124

24120

17159

17140

23124

23116

21113

23140

23140

23140

42170

42161

8

SKRBNIK
Šifra PU

138 / 28. 12. 2006

01100-8450053280

7120087

7120087

7120087

7120087

7120087

7120087

7120087

7120087

Policija - stroški postopka o prekršku

01100-8450047460

01100-8450080246

Prehodni podraþun Inšpektorata za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano - veterinarska 7120036
inšpekcija - OE Kranj
Prehodni podraþun Veterinarske uprave RS - druge denarne kazni
7120036

7120036

7120036

7120036

01100-8450019427

01100-8450024180

01100-8450040379

01100-8450039118

7120036

7120036

3
7120036

Podkonto

Št.

01100-8450031455

2
Prehodni podraþun Okrajnega sodišþa v Ilirski Bistrici - prekrški / druge denarne
kazni
Prehodni podraþun Sodnika za prekrške Radovljica - druge denarne kazni - po
odlokih obþine
Prehodni podraþun Inšpektorata RS za kmetijstvo, gozdarstvo in hrano veterinarska inšpekcija - druge denarne kazni
Prehodni podraþun Inšpektorata RS za kmetijstvo, gozdarstvo in hrano veterinarska inšpekcija - druge denarne kazni
Prehodni podraþun Inšpektorata RS za kmetijstvo, gozdarstvo in hrano veterinarska inšpekcija - druge denarne kazni
Prehodni podraþun Ministrstva za gospodarstvo - sanitarna in komunalna inšpekcija

Naziv podraþuna JFP

15696 /

01100-8450045520

1
01100-8450038536

Podraþun JFP

OSNOVNI SEZNAM PODRAýUNOV JFP SKUPINE A

Stran

Uradni list Republike Slovenije

7120087
7120087

Prehodni podraþun Okrajnega sodišþa v Gornji Radgoni, stroški postopka - vmesni

Prehodni podraþun Okrajnega sodišþa v Murski Soboti, stroški postopka - vmesni

Prehodni podraþun Okrajnega sodišþa v Murski Soboti, stroški postopka

Prehodni podraþun Okrajnega sodišþa v Lendavi, stroški postopka

Prehodni podraþun Okrajnega sodišþa v Lendavi, stroški postopka - vmesni

Prehodni podraþun Okrajnega sodišþa Ljutomeru, stroški postopka

Prehodni podraþun Okrajnega sodišþa Ljutomeru, stroški postopka - vmesni

Prehodni podraþun Okrajnega sodišþa v Novi Gorici, prekrški / stroški PR

Prehodni podraþun Okrajnega sodišþa v Novi Gorici, prekrški / stroški PRv

Prehodni podraþun Okrajnega sodišþa v Ajdovšþini, prekrški / stroški PR

Prehodni podraþun Okrajnega sodišþa v Ajdovšþini, prekrški / stroški PRv

01100-8450062883

01100-8450061913

01100-8450061816

01100-8450057257

01100-8450057354

01100-8450057839

01100-8450057936

01100-8450061040

01100-8450060652

01100-8450058809

01100-8450058712

42218

6

7
Okrožno sodišþe v Celju - Okrajno
sodišþe v Šentjurju
Okrožno sodišþe v Celju - Okrajno
sodišþe v Šentjurju
Okrožno sodišþe v Celju - Okrajno
sodišþe v Celju
Okrožno sodišþe v Celju - Okrajno
sodišþe v Celju
Okrožno sodišþe na Ptuju - Okrajno
sodišþe na Ptuju
Okrožno sodišþe na Ptuju - Okrajno
sodišþe na Ptuju
Okrožno sodišþe na Ptuju - Okrajno
sodišþe v Ormožu
Okrožno sodišþe na Ptuju - Okrajno
sodišþe v Ormožu
Okrožno sodišþe v Ljubljani - Okrajno
sodišþe v Ljubljani
Okrožno sodišþe v Ljubljani - Okrajno
sodišþe v Ljubljani
Okrožno sodišþe v Murski Soboti Okrajno sodišþe v Gornji Radgoni
Okrožno sodišþe v Murski Soboti Okrajno sodišþe v Gornji Radgoni
Okrožno sodišþe v Murski Soboti Okrajno sodišþe v Murski Soboti
Okrožno sodišþe v Murski Soboti Okrajno sodišþe v Murski Soboti
Okrožno sodišþe v Murski Soboti Okrajno sodišþe v Lendavi
Okrožno sodišþe v Murski Soboti Okrajno sodišþe v Lendavi
Okrožno sodišþe v Murski Soboti Okrajno sodišþe v Ljutomeru
Okrožno sodišþe v Murski Soboti Okrajno sodišþe v Ljutomeru
Okrožno sodišþe v Novi Gorici - Okrajno
sodišþe v Novi Gorici
Okrožno sodišþe v Novi Gorici - Okrajno
sodišþe v Novi Gorici
Okrožno sodišþe v Novi Gorici - Okrajno
sodišþe v Ajdovšþini
Okrožno sodišþe v Novi Gorici - Okrajno
sodišþe v Ajdovšþini

Naziv

31/55

42218

42218

42218

42218

42200

42200

42200

42200

42200

42200

42200

42200

42188

42188

42242

42242

42242

42242

42153

42153

42153

42153

8

SKRBNIK
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Stran

7120087

42218

42218

42218

42200

42200

42200

42200

42200

42200

42200

42200

42188

42188

42242

42242

42242

42242

42153

42153

42153

42153

Šifra PU
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7120087

7120087

7120087

7120087

Šifra Modeli
dajatve reference
4
5

Št.

7120087

7120087

7120087

7120087

7120087

Prehodni podraþun Okrajnega sodišþa v Gornji Radgoni, stroški postopka

01100-8450062980

7120087

7120087

7120087

7120087

7120087

7120087

7120087

7120087

7120087

3
7120087

Podkonto

Prehodni podraþun Okrajnega sodišþa v Ljubljani - prekrški PRv / povpreþnine

2
Prehodni podraþun Okrajnega sodišþa v Šentjurju, PRv vpisnik / povpreþnine in
stroški postopka
Prehodni podraþun Okrajnega sodišþa v Šentjurju, PR vpisnik / popvpreþnine in
stroški postopka
Prehodni podraþun Okrajnega sodišþa v Celju, prekrški vpisnik PR / stroški
postopka in povpreþnine
Prehodni podraþun Okrajnega sodišþa v Celju, prekrški vpisnik PRv / stroški
postopka in povpreþnine
Prehodni podraþun Okrajnega sodišþa na Ptuju, prekrški PR / stroški postopka in
povpreþnine
Prehodni podraþun Okrajnega sodišþa na Ptuju, prekrški PRv / stroški postopka in
povpreþnine
Prehodni podraþun Okrajnega sodišþa v Ormožu, prekrški PR / stroški postopka in
povpreþnine
Prehodni podraþun Okrajnega sodišþa v Ormožu, prekrški PRv / stroški postopka in
povpreþnine
Prehodni podraþun Okrajnega sodišþa v Ljubljani - prekrški PR / povpreþnine

Naziv podraþuna JFP

01100-8450057063

01100-8450056481

01100-8450063465

01100-8450063562

01100-8450061525

01100-8450061428

01100-8450055996

01100-8450055802

01100-8450054735

1
01100-8450055026

Podraþun JFP

OSNOVNI SEZNAM PODRAýUNOV JFP SKUPINE A

Uradni list Republike Slovenije

15697

Prehodni podraþun Okrajnega sodišþa v Tolminu, prekrški / stroški PRv

Prehodni podraþun Okrajnega sodišþa v Idriji, prekrški / stroški PR

Prehodni podraþun Okrajnega sodišþa v Idriji, prekrški / stroški PRv

Prehodni podraþun Okrajnega sodišþa v Kopru, prekrški PR / stroški postopka

Prehodni podraþun Okrajnega sodišþa v Kopru, prekrški PRv / stroški postopka

Prehodni podraþun Okrajnega sodišþa v Sežani, prekrški PR / stroški postopka

Prehodni podraþun Okrajnega sodišþa v Sežani, prekrški PRv / stroški postopka

Prehodni podraþun Okrajnega sodišþa v Piranu, prekrški PR - Piran / stroški
postopka
Prehodni podraþun Okrajnega sodišþa v Piranu, prekrški PRv - Piran / stroški
postopka
Prehodni podraþun Okrajnega sodišþa v Piranu, prekrški PR - Izola / stroški
postopka
Prehodni podraþun Okrajnega sodišþa v Piranu, prekrški PRv - Izola / stroški
postopka
Prehodni podraþun Okrajnega sodišþa v Lenartu, prekrški - PR / stroški

Prehodni podraþun Okrajnega sodišþa v Lenartu, prekrški - PRv / stroški

Prehodni podraþun Okrajnega sodišþa v Slovenski Bistrici, prekrški - PR / stroški
postopka in povpreþnine
Prehodni podraþun Okrajnega sodišþa v Slovenski Bistrici, prekrški PRv / stroški
postopka in povpreþnine
Prehodni podraþun Okrajnega sodišþa v Mariboru, prekrški / stroški PR

Prehodni podraþun Okrajnega sodišþa v Mariboru, prekrški / stroški PRv

Prehodni podraþun Okrajnega sodišþa v Kamniku - prekrški PR / povpreþnine in
stroški postopka
Prehodni podraþun Okrajnega sodišþa v Kamniku - prekrški PRv / povpreþnine in
stroški postopka
Prehodni podraþun Okrajnega sodišþa v Domžalah - prekrški PR / povpreþnine in
stroški postopka
Prehodni podraþun Okrajnega sodišþa v Domžalah - prekrški PRv / povpreþnine in
stroški postopka

01100-8450060264

01100-8450059585

01100-8450059488

01100-8450066181

01100-8450066375

01100-8450065793

01100-8450065987

01100-8450068218

01100-8450064435

01100-8450065502

01100-8450065017

01100-8450065211

01100-8450066472

01100-8450068897

01100-8450068703

01100-8450066569

7120087

7120087

7120087

7120087

7120087

7120087

7120087

7120087

7120087

7120087

7120087

7120087

42188

42188

42188

42188

42196

42196

42196

42196

42196

42196

42161

42161

42161

42161

42161

42161

42161

42161

42218

42218

42218

42218

6
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7
Okrožno sodišþe v Novi Gorici - Okrajno
sodišþe v Tolminu
Okrožno sodišþe v Novi Gorici - Okrajno
sodišþe v Tolminu
Okrožno sodišþe v Novi Gorici - Okrajno
sodišþe v Idriji
Okrožno sodišþe v Novi Gorici - Okrajno
sodišþe v Idriji
Okrožno sodišþe v Kopru - Okrajno
sodišþe v Kopru
Okrožno sodišþe v Kopru - Okrajno
sodišþe v Kopru
Okrožno sodišþe v Kopru - Okrajno
sodišþe v Sežani
Okrožno sodišþe v Kopru - Okrajno
sodišþe v Sežani
Okrožno sodišþe v Kopru - Okrajno
sodišþe v Piranu
Okrožno sodišþe v Kopru - Okrajno
sodišþe v Piranu
Okrožno sodišþe v Kopru - Okrajno
sodišþe v Piranu
Okrožno sodišþe v Kopru - Okrajno
sodišþe v Piranu
Okrožno sodišþe v Mariboru - Okrajno
sodišþe v Lenartu
Okrožno sodišþe v Mariboru - Okrajno
sodišþe v Lenartu
Okrožno sodišþe v Mariboru - Okrajno
sodišþe v Slovenski Bistrici
Okrožno sodišþe v Mariboru - Okrajno
sodišþe v Slovenski Bistrici
Okrožno sodišþe v Mariboru - Okrajno
sodišþe v Mariboru
Okrožno sodišþe v Mariboru - Okrajno
sodišþe v Mariboru
Okrožno sodišþe v Ljubljani - Okrajno
sodišþe v Kamniku
Okrožno sodišþe v Ljubljani - Okrajno
sodišþe v Kamniku
Okrožno sodišþe v Ljubljani - Okrajno
sodišþe v Domžalah
Okrožno sodišþe v Ljubljani - Okrajno
sodišþe v Domžalah

Naziv

32/55

42188

42188

42188

42188

42196

42196

42196

42196

42196

42196

42161

42161

42161

42161

42161

42161

42161

42161

42218

42218

42218

42218

8
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01100-8450065405

01100-8450064629

01100-8450067636

01100-8450067830

7120087

7120087

7120087

7120087

7120087

7120087

7120087

7120087

Šifra Modeli
dajatve reference
4
5

Št.

7120087

3
7120087

Podkonto

15698 /

01100-8450068024

2
Prehodni podraþun Okrajnega sodišþa v Tolminu, prekrški / stroški PR

Naziv podraþuna JFP

1
01100-8450060458

Podraþun JFP

OSNOVNI SEZNAM PODRAýUNOV JFP SKUPINE A

Stran

Uradni list Republike Slovenije

7120087

Prehodni podraþun Okrajnega sodišþa v Postojni - prekrški PRv / stroški postopka

Prehodni podraþun Okrajnega sodišþa v Krškem - povpreþnine / PR

Prehodni podraþun Okrajnega sodišþa v Krškem - povpreþnine / PRv

Prehodni podraþun Okrajnega sodišþa v Brežicah - povpreþnine / PR

Prehodni podraþun Okrajnega sodišþa v Brežicah - povpreþnine / PRv

Prehodni podraþun Okrajnega sodišþa v Sevnici - povpreþnine / PR

Prehodni podraþun Okrajnega sodišþa v Sevnici - povpreþnine / PRv

Prehodni podraþun Okrajnega sodišþa v Novem Mestu, oddelka za prekrške PR /
stroški
Prehodni podraþun Okrajnega sodišþa v Novem Mestu, oddelka za prekrške PRv /
stroški
Prehodni podraþun Okrajnega sodišþa v ýrnomlju, sodne pisarne za prekrške PR /
stroški
Prehodni podraþun Okrajnega sodišþa v ýrnomlju, sodne pisarne za prekrške PRv /
stroški
Prehodni podraþun Okrajnega sodišþa v Trebnjem, sodne pisarne za prekrške PR /
stroški
Prehodni podraþun Okrajnega sodišþa v Trebnjem, sodne pisarne za prekrške PRv /
stroški
Povpreþnine na podlagi zakona o prekrških - stroški postopka, Inšpektorat RS za
kmetijstvo, gozdarstvo in hrano
Povpreþnine na podlagi zakona o prekrških - stroški postopka, Ministrstvo za zdravje

01100-8450069964

01100-8450072486

01100-8450072583

01100-8450072098

01100-8450072195

01100-8450072874

01100-8450072971

01100-8450071419

7120087

27111

23140

42226

42226

42226

42226

7
Okrožno sodišþe v Ljubljani - Okrajno
sodišþe na Vrhniki
Okrožno sodišþe v Ljubljani - Okrajno
sodišþe na Vrhniki
Okrožno sodišþe v Ljubljani - Okrajno
sodišþe na Vrhniki
Okrožno sodišþe v Ljubljani - Okrajno
sodišþe na Vrhniki
Okrožno sodišþe v Kopru - Okrajno
sodišþe v Ilirski Bistrici
Okrožno sodišþe v Kopru - Okrajno
sodišþe v Ilirski Bistrici
Okrožno sodišþe v Kopru - Okrajno
sodišþe v Postojni
Okrožno sodišþe v Kopru - Okrajno
sodišþe v Postojni
Okrožno sodišþe v Krškem - Okrajno
sodišþe v Krškem
Okrožno sodišþe v Krškem - Okrajno
sodišþe v Krškem
Okrožno sodišþe v Krškem - Okrajno
sodišþe v Brežicah
Okrožno sodišþe v Krškem - Okrajno
sodišþe v Brežicah
Okrožno sodišþe v Krškem - Okrajno
sodišþe v Sevnici
Okrožno sodišþe v Krškem - Okrajno
sodišþe v Sevnici
Okrožno sodišþe v Novem Mestu Okrajno sodišþe v Novem Mestu
Okrožno sodišþe v Novem Mestu Okrajno sodišþe v Novem Mestu
Okrožno sodišþe v Novem Mestu Okrajno sodišþe v ýrnomlju
Okrožno sodišþe v Novem Mestu Okrajno sodišþe v ýrnomlju
Okrožno sodišþe v Novem Mestu Okrajno sodišþe v Trebnjem
Okrožno sodišþe v Novem Mestu Okrajno sodišþe v Trebnjem
Inšpektorat RS za kmetijstvo, gozdarstvo
in hrano
Ministrstvo za zdravje

Naziv

33/55

27111

23140

42226

42226

42226

42226

42226

42226

42234

42234

42234

42234

42234

42234

42161

42161

42161

42161

42188

42188

42188

42188

8
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Stran

01100-8450049109

7120087

7120087

7120087

7120087

7120087

42226

7120087

6
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01100-8450048527

01100-8450071128

01100-8450071031

01100-8450071904

01100-8450071807

01100-8450071516

42234

42234

42234

42234

42234

42234

42161

42161

42161

42161

42188

42188

42188

42188

42226

Šifra Modeli
dajatve reference
4
5

Št.

7120087

7120087

7120087

7120087

7120087

7120087

7120087

7120087

7120087

7120087

7120087

7120087

7120087

01100-8450070352

01100-8450070449

01100-8450069188

01100-8450069479

01100-8450067151

3
7120087

Podkonto

01100-8450070158

Naziv podraþuna JFP

2
Prehodni podraþun Okrajnega sodišþa na Vrhniki - prekrški PR / povpreþnine in
stroški postopka
Prehodni podraþun Okrajnega sodišþa na Vrhniki - prekrški PRv / povpreþnine in
stroški postopka
Prehodni podraþun Okrajnega sodišþa na Vrhniki, sodna pisarna Logatec - prekrški
PR / povpreþnine in stroški postopka
Prehodni podraþun Okrajnega sodišþa na Vrhniki, sodna pisarna Logatec - prekrški
PRv / povpreþnine in stroški postopka
Prehodni podraþun Okrajnega sodišþa v Ilirski Bistrici - prekrški PR / stroški
postopka
Prehodni podraþun Okrajnega sodišþa v Ilirski Bistrici - prekrški PRv / stroški
postopka
Prehodni podraþun Okrajnega sodišþa v Postojni - prekrški PR / stroški postopka

1
01100-8450067442

Podraþun JFP

OSNOVNI SEZNAM PODRAýUNOV JFP SKUPINE A

Uradni list Republike Slovenije

15699

Povpreþnine na podlagi zakona o prekrških - stroški postopka, Agencija za trg
vrednostnih papirjev
Povpreþnine na podlagi zakona o prekrških - stroški postopka, Ministrstvo za
promet, Prometni inšpektorat RS
Povpreþnine na podlagi zakona o prekrških - stroški postopka, MF Urad RS za
nadzor prirejanja iger na sreþo
Povpreþnine na podlagi zakona o prekrških - stroški postopka, Inšpektorat RS za
okolje in prostor
Povpreþnine na podlagi zakona o prekrških - stroški postopka, Inšpektorat RS za
kulturo in medije
Povpreþnine na podlagi zakona o prekrških - stroški postopka, Inšpektorat RS za
varstvo pred naravnimi in drugimi nesreþami
Povpreþnine na podlagi zakona o prekrških - stroški postopka, Inšpektorat RS za
obrambo
Povpreþnine na podlagi zakona o prekrških - stroški postopka, Inšpektorat RS za
delo
Povpreþnine na podlagi zakona o prekrških - stroški postopka, Urad RS za
meroslovje
Povpreþnine na podlagi zakona o prekrških - stroški postopka, Inšpektorat RS za
šolstvo in šport
Povpreþnine na podlagi zakona o prekrških – stroški postopka, Informacijski
pooblašþenec
Povpreþnine na podlagi zakona o prekrških - stroški postopka, Agencija za
zavarovalni nadzor
Povpreþnine na podlagi zakona o prekrških - stroški postopka, Ministrstvo za
notranje zadeve RS
Povpreþnine na podlagi zakona o prekrških - stroški postopka, AJPES

01100-8450050079

01100-8450081604

01100-8450081410

01100-8450079955

01100-8450056869

01100-8450052213

01100-8450051922

01100-8450051631

01100-8450051437

01100-8450051340

01100-8450050855

01100-8450051146

01100-8450050661

01100-8450050370

01100-8450050758

01100-8450050273

01100-8450049982

01100-8450049691

7120087

7120087

7120087

7120087
11

11

11

21288

31119

16411

17116

16446

12157

7120087
7120087

33146

32123

26131

19151

19135

35149

25224

16179

24180

16420

21270

16160

27170

27154

7120087

7120087

7120087

7120087

7120087

7120087

7120087

7120087

7120087

7120087

7120087

7120087

7120087

7120087

27146

27138

6
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16160

27170

27154

27146

27138

35149

25224

16179

24180

Inšpektorat Republike Slovenije za
energetiko in rudarstvo

Ministrstvo za javno upravo

AJPES

Ministrstvo za notranje zadeve

Pooblašþenec za dostop do informacij
javnega znaþaja
Agencija za zavarovalni nadzor

Inšpektorat RS za šolstvo in šport

Urad za meroslovje

Inšpektorat RS za delo

34/55

21288

31119

16411

17116

16446

12157

33146

32123

26131

Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi 19135
in drugimi nesreþami
Inšpektorat RS za obrambo
19151

Urad RS za nadzor prirejanja iger na
sreþo
Inšpektorat RS za okolje, prostor in
energijo
Inšpektorat RS za kulturo in medije

Prometni inšpektorat RS

Inšpektorat RS za elektronske
21270
komunikacije,elektronsko podpisovanje in
pošto
Agencija za trg vrednostnih papirjev
16420

Devizni inšpektorat RS

Uprava RS za varstvo pred sevanji

Agencija RS za zdravila in medicinske
pripomoþke
Urad RS za kemikalije

7
Zdravstveni inšpektorat RS

Naziv
8

SKRBNIK
Šifra PU
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Povpreþnine na podlagi zakona o prekrških - stroški postopka, Ministrstvo za javno
upravo, Inšpekcija za sistem javnih uslužbencev
Povpreþnine na podlagi zakona o prekrških - stroški postopka, Inšpektorat ZS za
energetiko in rudarstvo

Povpreþnine na podlagi zakona o prekrških - stroški postopka, Uprava RS za
varstvo pred sevanji
Povpreþnine na podlagi zakona o prekrških - stroški postopka, Devizni inšpektorat
RS
Povpreþnine na podlagi zakona o prekrških - stroški postopka, Inšpektorat RS
elektronske komunikacije, elektronsko podpisovanje in pošto

01100-8450049594

01100-8450049497

Šifra Modeli
dajatve reference
4
5

Št.

7120087

3
7120087

Podkonto

15700 /

01100-8450049303

2
Povpreþnine na podlagi zakona o prekrških - stroški postopka, Zdravstveni
inšpektorat RS
Povpreþnine na podlagi zakona o prekrških - stroški postopka, Agencija za zdravila
in medicinske pripomoþke RS
Povpreþnine na podlagi zakona o prekrških - stroški postopka, Urad za kemikalije

Naziv podraþuna JFP

1
01100-8450049206

Podraþun JFP

OSNOVNI SEZNAM PODRAýUNOV JFP SKUPINE A

Stran

Uradni list Republike Slovenije

Prehodni podraþun Okrajnega sodišþa v Škofji Loki - PRv - povpreþnina

Prehodni podraþun Okrajnega sodišþa v Škofji Loki - PR - povpreþnina

Prehodni podraþun Okrajnega sodišþa na Jesenicah - PRv - povpreþnina

Prehodni podraþun Okrajnega sodišþa na Jesenicah - PR - povpreþnina

Prehodni podraþun Okrajnega sodišþa v Radovljici - PRv - povpreþnina

Prehodni podraþun Okrajnega sodišþa v Radovljici - PR - povpreþnina

Prehodni podraþun Okrajnega sodišþa v Kranju - PRv - povpreþnina

Prehodni podraþun Okrajnega sodišþa v Kranju - PR - povpreþnina

Prehodni podraþun Okrajnega sodišþa v Trbovljah, sodna pisarna v zadevah o
prekrških v Hrastniku, PRv - povpreþnine
Prehodni podraþun Okrajnega sodišþa v Trbovljah, sodna pisarna v zadevah o
prekrških v Hrastniku, PR - povpreþnine
Prehodni podraþun Okrajnega sodišþa v Trbovljah, PRv - povpreþnine

Prehodni podraþun Okrajnega sodišþa v Trbovljah, PR - povpreþnine

Prehodni podraþun Okrajnega sodišþa v Trbovljah, sodna pisarna v zadevah o
prekrških v Zagorju, PRv - povpreþnine
Prehodni podraþun Okrajnega sodišþa v Trbovljah, sodna pisarna v zadevah o
prekrških v Zagorju, PR - povpreþnine
Prehodni podraþun Okrajnega sodišþa v Cerknici, PRv - povpreþnine

Prehodni podraþun Okrajnega sodišþa v Cerknici, PR - povpreþnine

Prehodni podraþun Okrajnega sodišþa v Litiji, PRv - povpreþnine

Prehodni podraþun Okrajnega sodišþa v Litiji, PR - povpreþnine

Prehodni podraþun Okrajnega sodišþa v Grosupljem, PRv - povpreþnine

Prehodni podraþun Okrajnega sodišþa v Grosupljem, PR - povpreþnine

Prehodni podraþun Okrajnega sodišþa v Koþevju, PRv - povpreþnine

Prehodni podraþun Okrajnega sodišþa v Koþevju, PR - povpreþnine

Prehodni podraþun Okrajnega sodišþa v Koþevju, pisarna v zadevah o prekrških v
Ribnici, PRv - povpreþnine
Prehodni podraþun Okrajnega sodišþa v Koþevju, pisarna v zadevah o prekrških v
Ribnici, PR - povpreþnine
Povpreþnine na podlagi zakona o prekrških - stroški postopka, Ministrstvo za okolje
in prostor, Uprava za jedrsko varnost
Povpreþnine na podlagi zakona o prekrških - stroški postopka sodišþa, MO Maribor

Prehodni podraþun Urada RS za varstvo konkurence - povpreþnine

Povpreþnine na podlagi zakona o prekrških – stroški postopka, Državna revizijska
komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naroþil
Stroški postopka sodišþa , odmerjeni po zavrnitvi ali zavrženju zahteve za sodno
varstvo, obþina Izola

01100-8450073650

01100-8450073553

01100-8450074232

01100-8450074135

01100-8450074038

01100-8450073747

01100-8450074620

01100-8450074911

01100-8450076754

01100-8450078015

01100-8450077821

01100-8450076463

01100-8450076657

01100-8450077724

01100-8450078403

01100-8450078791

01100-8450079373

01100-8450079276

01100-8450075105

01100-8450075493

01100-8450075881

01100-8450082574

01100-8450082768

7120087

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

75396

13145

21210

75698

25135

42188

42188

42188

42188

42188

42188

42188

42188

42188

42188

42188

42188

7

Obþina Izola

Državna revizijska komisija

Urad RS za varstvo konkurence

Mestna obþina Maribor

Uprava rs za jedrsko varnost

Okrožno sodišþe v Ljubljani

Okrožno sodišþe v Ljubljani

Okrožno sodišþe v Ljubljani

Okrožno sodišþe v Ljubljani

Okrožno sodišþe v Ljubljani

Okrožno sodišþe v Ljubljani

Okrožno sodišþe v Ljubljani

Okrožno sodišþe v Ljubljani

Okrožno sodišþe v Ljubljani

Okrožno sodišþe v Ljubljani

Okrožno sodišþe v Ljubljani

Okrožno sodišþe v Ljubljani

Okrožno sodišþe v Ljubljani

Okrožno sodišþe v Ljubljani

Okrožno sodišþe v Ljubljani

Okrožno sodišþe v Ljubljani

Okrožno sodišþe v Kranju

Okrožno sodišþe v Kranju

Okrožno sodišþe v Kranju

Okrožno sodišþe v Kranju

Okrožno sodišþe v Kranju

Okrožno sodišþe v Kranju

Okrožno sodišþe v Kranju

Okrožno sodišþe v Kranju

Policija

Naziv

35/55

75396

13145

21210

75698

25135

42188

42188

42188

42188

42188

42188

42188

42188

42188

42188

42188

42188

42188

42188

42188

42188

42170

42170

42170

42170

42170

42170

42170

42170

17140

8

SKRBNIK
Šifra PU

Stran

7120087

7120087

7120087

7120087

7120087

7120087

7120087

7120087

7120087

7120087

7120087

7120087

7120087

7120087

7120087

7120087

42188

42188

42188

42188

42170

42170

42170

42170

42170

42170

42170

42170

6

Šifra PU

NADZORNIKI
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01100-8450082962

01100-8450082283

01100-8450082186

11
11

7120087
7120087

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

Šifra Modeli
dajatve reference
4
5
11
17140

7120087

7120087

7120087

7120087

7120087

7120087

7120087

7120087

7120087

7120087

3
7120087

Podkonto

Št.

01100-8450076172

01100-8450077433

01100-8450076948

2
Ministrstvo za notranje zadeve RS - Policija, Stroški postopka sodišþ

Naziv podraþuna JFP

1
01100-8450081992

Podraþun JFP

OSNOVNI SEZNAM PODRAýUNOV JFP SKUPINE A

Uradni list Republike Slovenije

15701

Okrožno sodišþe v Novem mestu – povpreþnine kazenskega postopka

Prehodni podraþun Okrajnega sodišþa v Ljubljani, povpreþnine postopka o prekrških 7120109
PRS
Prehodni podraþun Okrajnega sodišþa v Litiji - povpreþnine postopka o prekrških
7120109

Prehodni podraþun Okrajnega sodišþa v Trbovljah, sodna pisarna za prekrške v
Zagorju ob Savi, povpreþnine postopka o prekrških
Prehodni podraþun Okrajnega sodišþa v Trbovljah, povpreþnine postopka o
prekrških
Prehodni podraþun Okrajnega sodišþa v Trbovljah, sodna pisarna za prekrške v
Hrastniku, povpreþnine postopka o prekršku
Prehodni podraþun Okrajnega sodišþa v Koþevju, pisarna v zadevah o prekrških
Koþevje, povpreþnine postopka o prekrških
Prehodni podraþun Okrajnega sodišþa v Koþevju, pisarna v zadevah o prekrških v
Ribnici, povpreþnine postopka o prekrških
Prehodni podraþun Okrajnega sodišþa na Vrhniki - povpreþnine postopka o
prekrških
Prehodni podraþun Okrajnega sodišþa na Vrhniki, sodna pisarna Logatec,
povpreþnine postopka o prekrških
Prehodni podraþun Okrajnega sodišþa v Grosupljem - PRS -povpreþnine postopka o
prekrških
Prehodni podraþun Okrajnega sodišþa v Cerknici - povpreþnine postopka o
prekrških
Prehodni podraþun Okrajnega sodišþa v Domžalah - PRS - povpreþnine postopka o
prekrških
Prehodni podraþun Okrajnega sodišþa v Kamniku - povpreþnine postopka o
prekrških
Prehodni podraþun Okrajnega sodišþa v Celju - povpreþnine postopka o prekrških

01100-8450085581

01100-8450001385

01100-8450003228

Prehodni podraþun Okrajnega sodišþa v Žalcu - povpreþnine postopka o prekrških

01100-8450009242

01100-8450009145

01100-8450009048

01100-8450008951

Prehodni podraþun Okrajnega sodišþa v Šentjurju - povpreþnine postopka o
prekrških
Prehodni podraþun Okrajnega sodišþa v Celju - povpreþnine postopka o prekrških
Laško
Prehodni podraþun Okrajnega sodišþa v Slovenskih Konjicah - povpreþnine
postopka o prekrških
Prehodni podraþun Okrajnega sodišþa v Šmarju pri Jelšah -

01100-8450008854

01100-8450008757

01100-8450007205

7120109

7120109

7120109

7120109

7120109

7120109

7120109

7120109

7120109

7120109

7120109

7120109

42153

42153

42153

42153

42153

42153

42188

42188

42188

42188

42188

42188

42188

42188

7120109
7120109

42188

42188

42188

42188

42188

42226

42153

7120109

7120109

7120109

7120095

7120095

6

Okrožno sodišþe v Celju

Okrožno sodišþe v Celju

Okrožno sodišþe v Celju

36/55

42153

42153

42153

42153

42153

Okrožno sodišþe v Celju
Okrožno sodišþe v Celju

42153

42188

42188

42188

42188

42188

42188

42188

42188

42188

42188

42188

42188

42188

42226

42153

75493

75604

28401

Okrožno sodišþe v Celju

Okrožno sodišþe v Ljubljani

Okrožno sodišþe v Ljubljani

Okrožno sodišþe v Ljubljani

Okrožno sodišþe v Ljubljani

Okrožno sodišþe v Ljubljani

Okrožno sodišþe v Ljubljani

Okrožno sodišþe v Ljubljani

Okrožno sodišþe v Ljubljani

Okrožno sodišþe v Ljubljani

Okrožno sodišþe v Ljubljani

Okrožno sodišþe v Ljubljani

Okrožno sodišþe v Ljubljani

Okrožno sodišþe v Ljubljani

Okrožno sodišþe v novem mestu

Okrožno sodišþe v Celju

Mestna obþina Koper

7
Agencija za pošto in elektronske
komunikacije RS
Mestna obþina Ljubljana

Naziv
8

SKRBNIK
Šifra PU
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01100-8450006720

01100-8450006332

01100-8450005944

01100-8450005459

01100-8450005362

01100-8450004683

01100-8450004392

01100-8450003810

01100-8450003519

01100-8450002937

01100-8450041349

75493

75604

28401

Šifra PU

NADZORNIKI

Št.

7120087

Mestna obþina Koper – stroški postopka sodišþa, odmerjeni po zavrnitvi ali
zavrženju zahteve za sodno varstvo
Okrajno sodišþe Velenje - povpreþnine kazenskega postopka

Šifra Modeli
dajatve reference
4
5

15702 /

01100-8450086745

01100-8450086939

Podkonto

2
3
Agencija za pošto in elektronske komunikacije RS, povpreþnine na podlagi zakona o 7120087
prekršku – stroški postopka
Stroški postopka sodišþa, Mestna obþina Ljubljana
7120087

Naziv podraþuna JFP

1
01100-8450083447

Podraþun JFP

OSNOVNI SEZNAM PODRAýUNOV JFP SKUPINE A

Stran

Uradni list Republike Slovenije

7120109
7120109

Prehodni podraþun Okrajnega sodišþa v Sevnici - povpreþnine

Prehodni podraþun Okrajnega sodišþa v Brežicah - povpreþnine

Prehodni podraþun Sodnika za prekrške Maribor - povpreþnine postopka o prekrških 7120109

Prehodni podraþun Sodnika za prekrške Lenart - povpreþnine postopka o prekrških

Prehodni podraþun Sodnika za prekrške Slovenska Bistrica - povpreþnine postopka
o prekrških
Prehodni podraþun Okrajnega sodišþa v Slovenj Gradcu - povpreþnine postopka o
prekrških
Prehodni podraþun Okrajnega sodišþa v Slovenj Gradcu - povpreþnine postopka o
prekrških
Prehodni podraþun Okrajnega sodišþa v Slovenj Gradcu - povpreþnine postopka o
prekrških
Prehodni podraþun Okrajnega sodišþa v Slovenj Gradcu - povpreþnine postopka o
prekrških
Prehodni podraþun Okrajnega sodišþa v Gornji Radgoni povpreþnine postopka o
prekrških
Prehodni podraþun Okrajnega sodišþa v Lendavi - povpreþnine postopka o prekrških

Prehodni podraþun Okrajnega sodišþa v Ljutomeru - povpreþnine postopka o
prekrških
Okrožno sodišþe v Murski Soboti - prehodni podraþun Okrajnega sodišþa v Murski
Soboti - povpreþnine postopka o prekrških
Okrajno sodišþe v Novi Gorici – povpreþnine

01100-8450022046

01100-8450022143

01100-8450024374

01100-8450024471

01100-8450024762

01100-8450030194

01100-8450032522

7120109

42218

42200

42200

42200

42200

42250

42250

42250

6

Okrožno sodišþe v Novi Gorici

Okrožno sodišþe v Murski Soboti

37/55

42218

42200

42200

42200

Okrožno sodišþe v Murski Soboti
Okrožno sodišþe v Murski Soboti

42200

42250

42250

42250

42250

42196

42196

42196

42234

42234

42234

42170

42170

42170

42170

42170

42161

42161

42161

42161

Okrožno sodišþe v Murski Soboti

Okrožno sodišþe v Slovenj Gradcu

Okrožno sodišþe v Slovenj Gradcu

Okrožno sodišþe v Slovenj Gradcu

Okrožno sodišþe v Slovenj Gradcu

Okrožno sodišþe v Mariboru

Okrožno sodišþe v Mariboru

Okrožno sodišþe v Mariboru

Okrožno sodišþe v Krškem

Okrožno sodišþe v Krškem

Okrožno sodišþe v Krškem

Okrožno sodišþe v Kranju

Okrožno sodišþe v Kranju

Okrožno sodišþe v Kranju

Okrožno sodišþe v Kranju

Okrožno sodišþe v Kranju

Okrožno sodišþe v Kopru

Okrožno sodišþe v Kopru

Okrožno sodišþe v Kopru

7
Okrožno sodišþe v Kopru

Naziv
8

SKRBNIK
Šifra PU

Stran

7120109

7120109

7120109

7120109

7120109

7120109

7120109

42250

42196

42196

42196

42234

42234

42234

42170

42170

42170

42170

42170

42161

42161

42161

42161

Šifra PU

NADZORNIKI
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01100-8450030485

01100-8450029903

01100-8450029612

01100-8450028545

01100-8450028254

01100-8450027478

7120109

7120109

7120109

7120109

7120109

7120109

Šifra Modeli
dajatve reference
4
5

Št.

01100-8450025053

01100-8450021949

01100-8450021367

01100-8450020882

7120109

Prehodni podraþun Sodnika za prekrške Jesenice - povpreþnine postopka o
prekrških
Prehodni podraþun Sodnika za prekrške Škofja Loka - povpreþnine postopka o
prekrških
Prehodni podraþun Sodnika za prekrške Radovljica - povpreþnine postopka o
prekrških
Prehodni podraþun Okrajnega sodišþa v Krškem - povpreþnine

01100-8450018748

7120109

7120109

7120109

7120109

7120109

3
7120109

Podkonto

Prehodni podraþun Okrajnega sodišþa v Kranju - povpreþnine postopka o prekršku

2
Prehodni podraþun Okrajnega sodišþa v Kopru - prekrški / povpreþnine postopka o
prekrških
Prehodni podraþun Okrajnega sodišþa v Piranu - prekrški Piran / povpreþnine
postopka o prekrških
Prehodni podraþun Okrajnega sodišþa v Piranu - prekrški Izola / povpreþnine
postopka o prekrških
Prehodni podraþun Okrajnega sodišþa v Sežani - prekrški / povpreþnine postopka o
prekrških
Prehodni podraþun Okrajnega sodišþa v Kranju - povpreþnine postopka o prekrških

Naziv podraþuna JFP

01100-8450018651

01100-8450018554

01100-8450017487

01100-8450015256

01100-8450015159

1
01100-8450015062

Podraþun JFP

OSNOVNI SEZNAM PODRAýUNOV JFP SKUPINE A

Uradni list Republike Slovenije

15703

Prehodni podraþun Okrajnega sodišþa v Velenju - povpreþnine postopka o prekrških 7120109
Mozirje
Veterinarska uprava RS - drugi stroški
7141009

Tržni inšpektorat RS - upravni postopek

01100-8450041834

01100-8450048139

Prehodni podraþun Mestne obþine Nova Gorica - denarne kazni za prekrške - redarji 7120010

Prehodni podraþun Mestne obþine Ptuj - denarne kazni za prekrške

Prehodni podraþun Obþine Ravne - denarne kazni za prekrške na zelenih površinah 7120010

01284-8459566172

01296-8452421437

01303-8452841686

01250-8452057710

Prehodni podraþun Obþine Kamnik - denarne kazni za prekrške - napaþno
parkiranje
Prehodni podraþun Mestne obþine Koper - denarne kazni za prekrške

01243-8455710976

7120010

7120010

7120010

7120010

Prehodni podraþun Obþine Izola - denarne kazni za prekrške

01240-8452058297

7120010

Prehodni podraþun Obþina Ajdovšþina - redarstvo - denarne kazni za prekrške

01201-8459580133

01100-8450089558

7141009

7120109

Ministrstvo za promet

24112

76031

75965

75833

75493

75426

75396

Obþina Ravne na Koroškem

Mestna obþina Ptuj

Mestna obþina Nova Gorica

Mestna obþina Koper

Obþina Kamnik

Obþina Izola

Obþina Ajdovšþina

Ministrstvo za promet

24112

75000

Prometni inšpektorat RS

Tržni inšpektorat RS

Veterinarska uprava RS

Okrožno sodišþe v Celju

Okrožno sodišþe v Celju

Okrožno sodišþe na Ptuju

Okrožno sodišþe na Ptuju

Okrožno sodišþe v Kopru

Okrožno sodišþe v Kopru

Okrožno sodišþe v Novem Mestu

Okrožno sodišþe v Novem Mestu

Okrožno sodišþe v Novem Mestu

Okrožno sodišþe v Novem Mestu

Okrožno sodišþe v Novi Gorici

Okrožno sodišþe v Novi Gorici

7
Okrožno sodišþe v Novi Gorici

24180

21237

23124

42153

42153

42242

42242

7120109
7120109

42161

42161

42226

42226

42226

42226

7120109

7120109

7120109

7120109

7120109

7120109

42218

42218

6

Naziv

38/55

76031

75965

75833

75493

75426

75396

75000

24112

24112

24180

21237

23124

42153

42153

42242

42242

42161

42161

42226

42226

42226

42226

42218

42218

42218

8

SKRBNIK
Šifra PU
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01100-8450090819

01100-8450090625

01100-8450047751

01100-8450041737

01100-8450039991

01100-8450039894

01100-8450038245

01100-8450038148

01100-8450037469

01100-8450037178

Prehodni podraþuni prekrškovnih obþinskih organov
Prometni inšpektorat RS – prihodki od prejetih plaþilnih oziroma kreditnih
kartic
Ministrstvo za promet – prihodki od prejetih plaþilnih oziroma kreditnih
kartic
Ministrstvo za promet – plaþevanje preko spleta

Prehodni podraþun Okrajnega sodišþa v Novem mestu, oddelek za prekrške –
povpreþnine postopka o prekrških
Prehodni podraþun Okrajnega sodišþa v Trebnjem, pisarna za prekrške –
povpreþnine postopka o prekrških
Prehodni podraþun Okrajnega sodišþa v Trebnjem, pisarna za prekrške –
povpreþnine postopka o prekrških
Prehodni podraþun Okrajnega sodišþa v ýrnomlju, sodna pisarna za prekrške –
povpreþnine postopkov o prekrških
Prehodni podraþun Okrajnega sodišþa v Postojni - prekrški / povpreþnine postopka o
prekrških
Prehodni podraþun Okrajnega sodišþa v Ilirski Bistrici - prekrški / povpreþnine
postopka o prekrških
Okrožno sodišþe na Ptuju - prehodni podraþun Okrajnega sodišþa na Ptuju povpreþnine postopka o prekrških
Okrožno sodišþe na Ptuju - prehodni podraþun Okrajnega sodišþa v Ormožu povpreþnine postopka o prekrških
Prehodni podraþun Sodnika za prekrške Mozirje - povpreþnine postopka o prekrških

01100-8450035335

7120109

42218

Šifra PU

NADZORNIKI

Št.

01100-8450036693

Okrajno sodišþe v Tolminu - povpreþnine

01100-8450032813

Šifra Modeli
dajatve reference
4
5

15704 /

7120109

Okrajno sodišþe v Idriji - povpreþnine

01100-8450032716

3
7120109

Podkonto

2
Okrajno sodišþe v Ajdovšþini - povpreþnine

Naziv podraþuna JFP

1
01100-8450032619

Podraþun JFP

OSNOVNI SEZNAM PODRAýUNOV JFP SKUPINE A

Stran

Uradni list Republike Slovenije

Prehodni podraþun Okrajnega sodišþa v Trbovljah, sodna pisarna v zadevah o
prekrških v Hrastniku, PRv - globe za prekrške po obþinskih odlokih
Prehodni podraþun Okrajnega sodišþa v Trbovljah, PRv - globe za prekrške po
obþinskih odlokih
Prehodni podraþun Okrajnega sodišþa v Trbovljah, sodna pisarna v zadevah o
prekrških v Zagorju, PRv - globe za prekrške po obþinskih odlokih
Prehodni podraþun Okrajnega sodišþa v Cerknici, PRv - globe za prekrške po
obþinskih odlokih
Prehodni podraþun Okrajnega sodišþa v Litiji, PRv - globe za prekrške po obþinskih
odlokih
Prehodni podraþun Okrajnega sodišþa v Grosupljem, PRv - globe za prekrške po
obþinskih odlokih
Prehodni podraþun Okrajnega sodišþa v Koþevju, PRv - globe za prekrške po
obþinskih odlokih
Prehodni podraþun Okrajnega sodišþa v Koþevju, pisarna v zadevah o prekrških v
Ribnici, PRv - globe za prekrške po obþinskih odlokih
Prehodni podraþun Okrajnega sodišþa v Slovenski Bistrici - prekrški PR / odloki

01100-8450077142

11
11

7120010

11

11

11

7120010

7120010

7120010

7120010

11

11

11

42196

42188

42188

42188

42188

42188

42188

42188

42188

21288

31119

16411

17140

76139

76333

75027

76228

75515

75221

42170

6

Šifra PU

NADZORNIKI

Okrožno sodišþe v Mariboru

Okrožno sodišþe v Ljubljani

Okrožno sodišþe v Ljubljani

Okrožno sodišþe v Ljubljani

Okrožno sodišþe v Ljubljani

Okrožno sodišþe v Ljubljani

Okrožno sodišþe v Ljubljani

Okrožno sodišþe v Ljubljani

Inšpektorat Republike Slovenije za
energetiko in rudarstvo
Okrožno sodišþe v Ljubljani

Ministrstvo za javno upravo

AJPES

Policija

Obþina Slovenska Bistrica

Obþina Velenje

Obþina Bled

Obþina Škofja Loka

Mestna obþina Kranj

Obþina Domžale

7
Okrožno sodišþe v Kranju

Naziv
8

Stran

39/55

42196

42188

42188

42188

42188

42188

42188

42188

42188

21288

31119

16411

17140

76139

76333

75027

76228

75515

75221

42170

SKRBNIK
Šifra PU
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01100-8450081313

01100-8450075978

01100-8450075590

01100-8450079082

01100-8450078597

7120010

7120010

7120010

11

11

11

11

11

Šifra Modeli
dajatve reference
4
5

Št.

01100-8450077336

01100-8450076366

01100-8450077918

7120010

Denarne kazni za prekrške - globe, Ministrstvo za javno upravo, Inšpekcija za sistem 7120010
javnih uslužbencev
Denarne kazni za prekrške - globe, Inšpektorat RS za energetiko in rudarstvo
7120010

01100-8450081798

Denarne kazni za prekrške - globe, AJPES

01100-8450081507

7120010

7120087

7120087

7120087

7120087

7120087

7120087

7120087

3
7120010

Podkonto

01100-8450079858

01100-8450090334

01100-8450090140

01100-8450090237

01100-8450089849

01100-8450087036

Denarne kazni in stroški postopka o prekršku za kršitve državnih
predpisov

Stroški postopka sodišþa, po zavrnitvi ali zavrženju zahteve za sodno varstvo,
Inšpektorat obþine Domžale
Mestna obþina Kranj – stroški postopka sodišþa, odmerjeni po zavrnitvi ali zavrženju
zahteve za sodno varstvo
Obþina Škofja Loka – stroški postopka sodišþa, odmerjeni po zavrnitvi ali zavrženju
zahteve za sodno varstvo
Obþina Bled – stroški postopka sodišþa, odmerjeni po zavrnitvi ali zavrženju zahteve
za sodno varstvo
Obþina Velenje – stroški postopka sodišþa, odmerjeni po zavrnitvi ali zavrženju
zahteve za sodno varstvo
Povpreþnine na podlagi zakona o prekrških - stroški postopka sodišþa, obþina
Slovenska Bistrica
Ministrstvo za notranje zadeve RS – Policija – stroški postopka sodišþa, odmerjeni
po zavrnitvi ali zavrženju zahteve za sodno varstvo

01100-8450082380

01100-8450084320

2
Okrajno sodišþe v Škofji Loki – PR - globe za prekrške po obþinskih odlokih

Naziv podraþuna JFP

1
01100-8450084223

Podraþun JFP

OSNOVNI SEZNAM PODRAýUNOV JFP SKUPINE A

Uradni list Republike Slovenije

15705

2

Denarne kazni za prekrške, s katerimi se kršijo predpisi obþine

Prehodni podraþun Okrajnega sodišþa na Jesenicah - PR - globe za CPP in JRM

Prehodni podraþun Okrajnega sodišþa na Jesenicah - PRv - globe za CPP in JRM

Prehodni podraþun Okrajnega sodišþa v Radovljici - PR - globe za CPP in JRM

Prehodni podraþun Okrajnega sodišþa v Radovljici - PRv - globe za CPP in JRM

Prehodni podraþun Okrajnega sodišþa v Kranju - PR - glglobe za CPP in JRM

Prehodni podraþun Okrajnega sodišþa v Kranju - PRv - globe za CPP in JRM

01100-8450074426

01100-8450074329

01100-8450073941

01100-8450073844

01100-8450074523

01100-8450074814

7120010

7120010

7120010

7120010

7120010

11

11

11

11

11

11

11

42170

42170

42170

42170

42170

42170

41114, 42110, 42129,
42145, 42153, 42161,
42170, 42188, 42196,
42200, 42218, 42226,
42234, 42242, 42250,
46116, 50113, 50121,
50130, 50148, 50156,
75000-77100

Okrožno sodišþe v Kranju

Okrožno sodišþe v Kranju

Okrožno sodišþe v Kranju

Okrožno sodišþe v Kranju

Okrožno sodišþe v Kranju

Okrožno sodišþe v Kranju

obþine, sodišþa

NADZORNIKI
Šifra Modeli
dajatve refeŠifra PU
Naziv
rence
4
5
6
7
07366
11, 19 12157, 15377, 16110,
Vsa ministrstva in organi v sestavi,
16136, 16160, 16179,
upravne enote, sodišþa, Davþna uprava
16195, 17116, 17140,
RS (prisilna izterjava)
17159, 18112, 19119,
19127, 19135, 19143,
19151, 20117, 21113,
21202, 21210, 21237,
21261, 21270, 23116,
23124, 23140, 23183,
23213, 24112, 24120,
24155, 24180, 25119,
25127, 25135, 25224,
25232, 26115, 26131,
27111, 27138, 27146,
27154, 27170, 31119,
32115, 32123, 33111,
33138, 33146, 35114,
35130, 35149, 36455,
41114, 42110, 42129,
42145, 42153, 42161,
42170, 42188, 42196,
42200, 42218, 42226,
42234, 42242, 42250,
46116, 50113, 50121,
50130, 50148, 50156,
62014-62588
8

40/55

42170

42170

42170

42170

42170

42170

75000-77100

21237

SKRBNIK
Šifra PU
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7120010

7120010

3
7120036

Podkonto

Št.

Denarne kazni in stroški postopka o prekršku za kršitve obþinskih
predpisov

Druge denarne kazni

Naziv podraþuna JFP

15706 /

01EZR-OBý05668kk

1
01100-1000518755

Podraþun JFP

OSNOVNI SEZNAM PODRAýUNOV JFP SKUPINE A

Stran

Uradni list Republike Slovenije

Prehodni podraþun Okrajnega sodišþa v Cerknici, PR - globe

Prehodni podraþun Okrajnega sodišþa v Litiji, PRv - globe

Prehodni podraþun Okrajnega sodišþa v Litiji, PR - globe

Prehodni podraþun Okrajnega sodišþa v Grosupljem, PRv - globe

Prehodni podraþun Okrajnega sodišþa v Grosupljemu, PR - globe

Prehodni podraþun Okrajnega sodišþa v Koþevju, PRv - globe

Prehodni podraþun Okrajnega sodišþa v Koþevju, PR - globe

Prehodni podraþun Okrajnega sodišþa v Koþevju, pisarna v zadevah o prekrških v
Ribnici, PRv - globe
Prehodni podraþun Okrajnega sodišþa v Koþevju, pisarna v zadevah o prekrških v
Ribnici, PR - globe
Denarne kazni - v upravni izvršbi - na ravni obþin

Povpreþnine na podlagi zakona o prekrških <stroški postopka obþinskega organa>

01100-8450077530

01100-8450077627

01100-8450078306

01100-8450078694

01100-8450078888

01100-8450079179

01100-8450075396

01100-8450075687

01100-8450075784

01EZR-OBý05673kk

01EZR-OBý50085kk

Posebni prispevek za obnovo Posoþja

7141017

07706

19

11

11

11

16128

41114, 42110, 42129,
42145, 42153, 42161,
42170, 42188, 42196,
42200, 42218, 42226,
42234, 42242, 42250,
46116, 50113, 50121,
50130, 50148, 50156,
75000-77100

41114, 42110, 42129,
42145, 42153, 42161,
42170, 42188, 42196,
42200, 42218, 42226,
42234, 42242, 42250,
46116, 50113, 50121,
50130, 50148, 50156,
75000-77100

42188

42188

42188

42188

42188

42188

42188

42188

42188

42188

42188

42188

42188

42188

42188

6

Šifra PU

NADZORNIKI

Davþna uprava RS

obþine, sodišþa

obþine, sodišþa

Okrožno sodišþe v Ljubljani

Okrožno sodišþe v Ljubljani

Okrožno sodišþe v Ljubljani

Okrožno sodišþe v Ljubljani

Okrožno sodišþe v Ljubljani

Okrožno sodišþe v Ljubljani

Okrožno sodišþe v Ljubljani

Okrožno sodišþe v Ljubljani

Okrožno sodišþe v Ljubljani

Okrožno sodišþe v Ljubljani

Okrožno sodišþe v Ljubljani

Okrožno sodišþe v Ljubljani

Okrožno sodišþe v Ljubljani

Okrožno sodišþe v Ljubljani

Okrožno sodišþe v Ljubljani

7
Okrožno sodišþe v Ljubljani

Naziv
8

41/55

16128

75000-77100

75000-77100

42188

42188

42188

42188

42188

42188

42188

42188

42188

42188

42188

42188

42188

42188

42188

42188

SKRBNIK
Šifra PU

Stran

Posebni prispevki in nadomestila

7120087

7120052

7120010

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

Šifra Modeli
dajatve reference
4
5
11
42188
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01100-1008301356

01100-8450076075

7120010

7120010

7120010

7120010

7120010

7120010

7120010

7120010

7120010

7120010

7120010

7120010

7120010

7120010

3
7120010

Podkonto

Št.

OBVEZNE DAJATVE PO POSEBNIH PREDPISIH

Prehodni podraþun Okrajnega sodišþa v Trbovljah, sodna pisarna v zadevah o
prekrških v Zagorju, PRv - globe
Prehodni podraþun Okrajnega sodišþa v Trbovljah, sodna pisarna v zadevah o
prekrških v Zagorju, PR - globe
Prehodni podraþun Okrajnega sodišþa v Cerknici, PRv - globe

01100-8450076560

01100-8450076269

Prehodni podraþun Okrajnega sodišþa v Trbovljah, PR - globe

2
Prehodni podraþun Okrajnega sodišþa v Trbovljah, sodna pisarna v zadevah o
prekrških v Hrastniku, PRv - globe
Prehodni podraþun Okrajnega sodišþa v Trbovljah, sodna pisarna v zadevah o
prekrških v Hrastniku, PR - globe
Prehodni podraþun Okrajnega sodišþa v Trbovljah, PRv - globe

Naziv podraþuna JFP

01100-8450078209

01100-8450078112

01100-8450077045

1
01100-8450077239

Podraþun JFP

OSNOVNI SEZNAM PODRAýUNOV JFP SKUPINE A

Uradni list Republike Slovenije

15707

Prihodki iz naslova podeljenih koncesij, ki pripadajo obþini

Prihodki iz naslova podeljenih koncesij, ki pripadajo obþini - zamudne obresti

Dodatna koncesijska dajatev od prejemkov, izplaþanih za obþasna in zaþasna dela
študentov in dijakov
Zamudne obresti od dodatne koncesijske dajatve od prejemkov, izplaþanih za
obþasna in zaþasna dela študentov in dijakov.
Prihodki iz naslova podeljenih koncesij <z državne ravni, ki pripadajo obþini>

Prihodki od podeljenih koncesij za rudarsko pravico (ki pripadajo državi)

01EZR-OBý62303kk

01EZR-OBý62304kk

01100-1006238554

01EZR-OBý62365kk

01100-1006234577

01100-1006234674

Prihodki iz naslova koncesijskih dajatev od posebnih iger na sreþo - ZTO Piran

Prihodki iz naslova koncesijskih dajatev od posebnih iger na sreþo - ZTO Kranjska
Gora
Prihodki iz naslova koncesijskih dajatev od posebnih iger na sreþo - ZTO Bled

Prihodki iz naslova koncesijskih dajatev od posebnih iger na sreþo - ZTO Maribor

Prihodki iz naslova koncesijskih dajatev od posebnih iger na sreþo - ZTO Novo
Mesto
Prihodki iz naslova koncesijskih dajatev od posebnih iger na sreþo - ZTO Rogaška
Slatina

01100-8450073165

01100-8452970749

01100-8450154160

01100-8450133305

01100-8450075202

01100-8452072238

01100-8452074372

Prihodki koncesijskih dajatev od posebnih iger na sreþo

Prihodki iz naslova koncesijskih dajatev od posebnih iger na sreþo - ZTO Nova
Gorica
Prihodki iz naslova koncesijskih dajatev od posebnih iger na sreþo - ZTO Sežana

7103093

7103093

7103093

7103093

7103093

7103093

7103093

7103093

7103123

7103123

7103123

7103123

7103115

7103115

7103069

7103140

7103140

7103069

7103069

7103069

7141165

7141165

08079

08079

08079

08079

08079

08079

08079

08079

08400

08397

8834

8834

19

19

19

19

19

19

19

19

11

11

11

11

11

11

11

19

19

11

11

11

11

11

11

11

16128

16128

16128

16128

16128

16128

16128

16128

25232, 75000-77100

25232, 75000-77100

25232

25232

25119

21113, 25119

25119

16128

16128

21113, 75000-77100

21113, 75000-77100

25119

76104

75531

75213

75086

6

Šifra PU

NADZORNIKI

7

Davþna uprava RS

Davþna uprava RS

Davþna uprava RS

Davþna uprava RS

Davþna uprava RS

Davþna uprava RS

Davþna uprava RS

Davþna uprava RS

Agencija RS za okolje, obþine

Agencija RS za okolje, obþine

Agencija RS za okolje

Agencija RS za okolje

Ministrstvo za gospodarstvo, Ministrstvo
za okolje in prostor
Ministrstvo za okolje in prostor

Ministrstvo za okolje in prostor

Davþna uprava RS

Davþna uprava RS

Ministrstvo za gospodarstvo, Obþine

Ministrstvo za gospodarstvo, Obþine

Ministrstvo za okolje in prostor

Obþina Sevnica

Obþina Krško

Obþina Dol pri Ljubljani

Obþina Brežice

Davþna uprava RS

Naziv

42/55

16128

16128

16128

16128

16128

16128

16128

16128

25232

25232

25232

25232

25119

21113

25119

16128

16128

21113

21113

25119

76104

75531

75213

75086

16128

8

SKRBNIK
Šifra PU
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01100-8459543275

01EZR-OBý62346kk

Prihodki od podeljenih koncesij za vodno pravico - zamudne obresti, ki pripadajo
obþinam

Prihodki od podeljenih koncesij za vodno pravico (ki pripadajo državi) - zamudne
obresti
Prihodki od podeljenih koncesij za vodno pravico, ki pripadajo obþinam

01100-1006237584

01EZR-OBý62375kk

Prihodki od podeljenih koncesij za rudarsko pravico <ki pripadajo obþini>

Prihodki od podeljenih koncesij za vodno pravico (ki pripadajo državi)

01EZR-OBý62355kk

01100-1006239524

Prihodki iz naslova podeljenih koncesij, ki pripadajo državi

01100-1006229630

01310-5106223488

01254-4546223407

7141165

7141165

Šifra Modeli
dajatve reference
4
5
07714
19
16128

Št.

Prihodki iz naslova podeljenih koncesij

Nadomestila zaradi omejene rabe prostora na obmoþju jedrskega objekta - Obþini
Brežice
Nadomestila zaradi omejene rabe prostora na obmoþju jedrskega objekta - Obþini
Dol pri Ljubljani
Nadomestila zaradi omejene rabe prostora na obmoþju jedrskega objekta - Obþini
Krško
Nadomestila zaradi omejene rabe prostora na obmoþju jedrskega objekta - Obþini
Sevnica

01209-4096223406

3
7141025

Podkonto

15708 /

01222-4226223430

2
Zamudne obresti od posebnega prispevka za obnovo Posoþja

Naziv podraþuna JFP

1
01100-1000193126

Podraþun JFP

OSNOVNI SEZNAM PODRAýUNOV JFP SKUPINE A

Stran

Uradni list Republike Slovenije

Prihodki iz naslova koncesijskih dajatev od posebnih iger na sreþo - ZTO Šentilj

Prihodki iz naslova koncesijskih dajatev od posebnih iger na sreþo - Kranj

Prihodki iz naslova koncesijskih dajatev od posebnih iger na sreþo - Celje

Prihodki iz naslova koncesijskih dajatev od posebnih iger na sreþo - Radenci

Prihodki iz naslova koncesijskih dajatev od posebnih iger na sreþo - Prevalje

Prihodki iz naslova koncesijskih dajatev od posebnih iger na sreþo - Dravograd

Prihodki iz naslova koncesijskih dajatev od posebnih iger na sreþo - Gornja
Radgona
Prihodki iz naslova koncesijskih dajatev od posebnih iger na sreþo - Grosuplje

Prihodki iz naslova koncesijskih dajatev od posebnih iger na sreþo - Koþevje

Prihodki iz naslova koncesijskih dajatev od posebnih iger na sreþo - Ptuj

Prihodki iz naslova koncesijskih dajatev od posebnih iger na sreþo - Žalec

Prihodki iz naslova koncesijskih dajatev od posebnih iger na sreþo - Velenje

Prihodki iz naslova koncesijskih dajatev od posebnih iger na sreþo - Dobrna

Zamudne obresti od koncesijskih dajatev od posebnih iger na sreþo - ZTO Nova
Gorica
Zamudne obresti od koncesijskih dajatev od posebnih iger na sreþo - ZTO Sežana

Zamudne obresti od koncesijskih dajatev od posebnih iger na sreþo - ZTO Piran

Zamudne obresti od koncesijskih dajatev od posebnih iger na sreþo - ZTO Kranjska 7103107
Gora
Zamudne obresti od koncesijskih dajatev od posebnih iger na sreþo - ZTO Bled
7103107

Zamudne obresti od koncesijskih dajatev od posebnih iger na sreþo - ZTO Maribor

Zamudne obresti od koncesijskih dajatev od posebnih iger na sreþo - ZTO Novo
7103107
Mesto
Zamudne obresti od koncesijskih dajatev od posebnih iger na sreþo - ZTO Rogaška 7103107
Slatina
Zamudne obresti od koncesijskih dajatev od posebnih iger na sreþo - ZTO Ljubljana 7103107

Zamudne obresti od koncesijskih dajatev od posebnih iger na sreþo - ZTO Brežice

01100-8450045617

01100-8450046296

01100-8450042998

01100-8450043192

01100-8450043386

01100-8450043580

01100-8450044065

01100-8450044259

01100-8450044647

01100-8450044841

01100-8450045035

01100-8450045811

01100-8450046005

01100-8459544827

01100-8452075924

01100-8450074717

01100-8452971234

01100-8450155712

01100-8450079470

01100-8456204632

08087

08087

08087

08087

08087

08087

19

19

19

19

19

19

19

19

19

19

19

19

19

19

19

19

19

19

19

19

19

19

19

16128

16128

16128

16128

16128

16128

16128

16128

16128

16128

16128

16128

16128

16128

16128

16128

16128

16128

16128

16128

16128

16128

16128

16128

16128

16128

Davþna uprava RS

Davþna uprava RS

Davþna uprava RS

Davþna uprava RS

Davþna uprava RS

Davþna uprava RS

Davþna uprava RS

Davþna uprava RS

43/55

16128

16128

16128

16128

16128

16128

16128

16128

16128

Davþna uprava RS

16128

16128

16128

16128

16128

16128

16128

16128

16128

16128

16128

16128

16128

16128

16128

16128

16128

16128

7

Davþna uprava RS

Davþna uprava RS

Davþna uprava RS

Davþna uprava RS

Davþna uprava RS

Davþna uprava RS

Davþna uprava RS

Davþna uprava RS

Davþna uprava RS

Davþna uprava RS

Davþna uprava RS

Davþna uprava RS

Davþna uprava RS

Davþna uprava RS

Davþna uprava RS

Davþna uprava RS

Davþna uprava RS

Davþna uprava RS

Naziv
8
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Stran

7103107

7103107

08087

08087

08087

08087

08079

08079

08079

08079

08079

08079

08079

08079

08079

08079

08079

08079

08079

19

19

19

6

Šifra PU

NADZORNIKI

138 / 28. 12. 2006 /

01100-8450134954

01100-8450076851

7103107

7103107

7103107

7103093

7103093

7103093

7103093

7103093

7103093

7103093

7103093

7103093

7103093

7103093

7103093

7103093

08079

08079

08079

Šifra Modeli
dajatve reference
4
5
08079
19
16128

Št.

01100-8452073887

01100-8450044453

Prihodki iz naslova koncesijskih dajatev od posebnih iger na sreþo - ZTO Moravske 7103093
Toplice
Prihodki iz naslova koncesijskih dajatev od posebnih iger na sreþo - ZTO Kobarid
7103093

01100-8459567719

7103093

Prihodki iz naslova koncesijskih dajatev od posebnih iger na sreþo - ZTO Brežice

01100-8450078985

3
7103093

Podkonto

2
Prihodki iz naslova koncesijskih dajatev od posebnih iger na sreþo - ZTO Ljubljana

Naziv podraþuna JFP

1
01100-8456203080

Podraþun JFP

OSNOVNI SEZNAM PODRAýUNOV JFP SKUPINE A

Uradni list Republike Slovenije

15709

Zamudne obresti od koncesijskih dajatev od posebnih iger na sreþo - Celje

Zamudne obresti od koncesijskih dajatev od posebnih iger na sreþo - Radenci

Zamudne obresti od koncesijskih dajatev od posebnih iger na sreþo - Prevalje

Zamudne obresti od koncesijskih dajatev od posebnih iger na sreþo - Dravograd

Zamudne obresti od koncesijskih dajatev od posebnih iger na sreþo - Gornja
Radgona
Zamudne obresti od koncesijskih dajatev od posebnih iger na sreþo - Grosuplje

Zamudne obresti od koncesijskih dajatev od posebnih iger na sreþo - Koþevje

Zamudne obresti od koncesijskih dajatev od posebnih iger na sreþo - Ptuj

Zamudne obresti od koncesijskih dajatev od posebnih iger na sreþo - Žalec

Zamudne obresti od koncesijskih dajatev od posebnih iger na sreþo - Velenje

Zamudne obresti od koncesijskih dajatev od posebnih iger na sreþo - Dobrna

01100-8450043289

01100-8450043483

01100-8450043677

01100-8450044162

01100-8450044356

01100-8450044744

01100-8450044938

01100-8450045132

01100-8450045908

01100-8450046102

Zamudne obresti iz naslova nadomestila za uporabo stavbnega zemljišþa

01EZR-OBý62207kk

Vodna povraþila

Zamudne obresti od vodnih povraþil

01100-1006227593

Vodna povraþila

Zamudne obresti iz naslova odškodnine za spremembo namembnosti kmetijskega
zemljišþa in gozda

Posebna odškodnina za spremembo namembnosti kmetijskega zemljišþa in gozda
državi
Posebna odškodnina za spremembo namembnosti kmetijskega zemljišþa in gozda
obþini
Odškodnina za spremembo namembnosti kmetijskega zemljišþa in gozda

01100-1006225459

01EZR-84462228kk

01EZR-84462212kk

01EZR-OBý62280kk

01100-1006231958

Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišþa - od fiziþnih oseb

7047037

7047029

7047118

7047100

7047100

7047100

7030053

7030045

7030037

7047185

7103107

7103107

7103107

7103107

7103107

7103107

7103107

7103107

7103107

7103107

7103107

7103107

06807

06793

06785

08338

08087

08087

08087

08087

08087

08087

08087

08087

08087

08087

08087

08087

08087

11

11

11

11

11

11

19

19

19

19

19

19

19

19

19

19

19

19

19

19

19

19

19

25232

25232

62014-62588, 25119

62014-62588, 25119

62014-62588, 25119

62014-62588, 25119

16128

16128

16128

16128

16128

16128

16128

16128

16128

16128

16128

16128

16128

16128

16128

16128

16128

16128

7

Agencija RS za okolje

Agencija RS za okolje

upravne enote, Ministrstvo za okolje in
prostor
upravne enote, Ministrstvo za okolje in
prostor
upravne enote, Ministrstvo za okolje in
prostor
upravne enote, Ministrstvo za okolje in
prostor

Davþna uprava RS

Davþna uprava RS

Davþna uprava RS

Davþna uprava RS

Davþna uprava RS

Davþna uprava RS

Davþna uprava RS

Davþna uprava RS

Davþna uprava RS

Davþna uprava RS

Davþna uprava RS

Davþna uprava RS

Davþna uprava RS

Davþna uprava RS

Davþna uprava RS

Davþna uprava RS

Davþna uprava RS

Davþna uprava RS

Davþna uprava RS

Naziv
8

44/55

25232

25232

62014-62588

62014-62588

62014-62588

25119

16128

16128

16128

16128

16128

16128

16128

16128

16128

16128

16128

16128

16128

16128

16128

16128

16128

16128

16128
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Odškodnine za spremembo namembnosti kmetijskega zemljišþa in
gozda

Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišþa - od pravnih oseb

01EZR-OBý62184kk

Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišþa

Sredstva za vzdrževanje melioracijskih sistemov

01EZR-OBý62179kk

01100-1008330747

01100-8450044550

Sredstva za vzdrževanje melioracijskih sistemov

Zamudne obresti od koncesijskih dajatev od posebnih iger na sreþo - Kranj

01100-8450043095

7103107

Zamudne obresti od koncesijskih dajatev od posebnih iger na sreþo - ZTO Šentilj

19

6

Šifra PU

NADZORNIKI

Št.

08087

Šifra Modeli
dajatve reference
4
5
08087
19
16128

15710 /

01100-8450045714

01100-8450046393

Podkonto

2
3
Zamudne obresti od koncesijskih dajatev od posebnih iger na sreþo - ZTO Moravske 7103107
Toplice
Zamudne obresti od koncesijskih dajatev od posebnih iger na sreþo - ZTO Kobarid 7103107

Naziv podraþuna JFP

1
01100-8459568204

Podraþun JFP

OSNOVNI SEZNAM PODRAýUNOV JFP SKUPINE A

Stran

Uradni list Republike Slovenije

7130007
7141009

Prehodni podraþun RS - Upravne enote Brežice

Prehodni podraþun RS - Upravne enote Celje

Prehodni podraþun RS - Upravne enote Cerknica

Prehodni podraþun RS - Upravne enote Ilirska Bistrica

Prehodni podraþun RS - Upravne enote Koþevje

Prehodni podraþun RS - Upravne enote Koper

Prehodni podraþun RS - Upravne enote Kranj

Prehodni podraþun RS - Upravne enote Ljutomer

Prehodni podraþun RS - Upravne enote Logatec

Prehodni podraþun RS - Upravne enote Metlika

Prehodni podraþun RS - Upravne enote Ormož

Prehodni podraþun RS - Upravne enote Piran

Prehodni podraþun RS - Upravne enote Postojna - upravne takse, zavarovalnine,
lastni prihodki
Prehodni podraþun RS - Upravne enote Ribnica

Prehodni podraþun RS - Upravne enote Sevnica

Prehodni podraþun RS - Upravne enote Sežana

Prehodni podraþun RS - Upravne enote Slovenske Konjice

Prehodni podraþun RS - Upravne enote Velenje

Prehodni podraþun RS - Upravne enote Vrhnika

Prehodni podraþun RS - Upravne enote Žalec

Prehodni podraþun RS - Upravne enote Celje - Inšpektorata za kmetijstvo,
gozdarstvo in hrano
Prehodni podraþun RS - Upravne enote Gornja Radgona

Prehodni podraþun RS - Upravne enote Šmarje pri Jelšah

Prehodni podraþun RS - Upravne enote Celje - zdravstveni inšpektorat

Prehodni podraþun RS - Upravne enote Ajdovšþina - lastni prihodki

Prehodni podraþun RS - Upravne enote Nova Gorica

Prehodni podraþun RS - Upravne enote Tolmin - lastni prihodki

Prehodni podraþun RS - Upravne enote Krško

Prehodni podraþun RS - Upravne enote Mozirje

Prehodni podraþun RS - Upravne enote Postojna - izpitna pristojbina

01100-8450022725

01100-8450010988

01100-8450006429

01100-8450038924

01100-8450004877

01100-8450015935

01100-8450019233

01100-8450030970

01100-8450005556

01100-8450037954

01100-8450040185

01100-8450016032

01100-8450039021

01100-8450022919

01100-8450017681

01100-8450011182

01100-8450042222

01100-8450005653

01100-8450011085

01100-8450012637

01100-8450012152

01100-8450012734

01100-8450034365

01100-8450034171

01100-8450034268

01100-8450022822

01100-8450042707

01100-8450038051

7141009

62367

Upravna enota Postojna

Upravna enota Mozirje

Upravna enota Krško

Upravna enota Tolmin

Upravna enota Nova Gorica

Upravna enota Ajdovšþina

Upravna enota Celje

Upravna enota Šmarje pri Jelšah

Upravna enota Gornja Radgona

Upravna enota Celje

Upravna enota Žalec

Upravna enota Vrhnika

Upravna enota Velenje

Upravna enota Slovenske Konjice

Upravna enota Sežana

Upravna enota Sevnica

Upravna enota Ribnica

Upravna enota Postojna

Upravna enota Piran

Upravna enota Ormož

Upravna enota Metlika

Upravna enota Logatec

Upravna enota Ljutomer

Upravna enota Kranj

Upravna enota Koper

Upravna enota Koþevje

Upravna enota Ilirska Bistrica

Upravna enota Cerknica

Upravna enota Celje

Upravna enota Brežice

Upravna enota Ptuj

Upravna enota Litija

7

Naziv

45/55

62367

62294

62197

62510

62316

62014

62030

62502

62081

62030

62588

62561

62553

62472

62448

62430

62413

62367

62359

62332

62286

62260

62251

62189

62170

62162

62120

62049

62030

62022

62375

62235

8

SKRBNIK
Šifra PU

Stran

62294

62197

62510

62316

62014

62030

62502

62081

62030

62588

62561

62553

62472

62448

62430

62413

62367

62359

62332

62286

62260

62251

62189

62170

62162

62120

62049

62030

62022

62375

62235

6

Šifra PU

NADZORNIKI
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7141009

7130007

7130007

7120010

7111215

7111215

7111088

7111010

7111010

7111010

7111010

7111010

7111010

7111010

7111010

7111010

7111010

7111010

7111010

7111010

7111010

7111010

7111010

7111010

7111010

7111010

7111010

Šifra Modeli
dajatve reference
4
5

Št.

01100-8450031164

01100-8450004780

Prehodni podraþun RS - Upravne enote Ptuj

01100-8450040282

7111002

Prehodni podraþun RS - Upravne enote Litija

7111002

3

Podkonto

01100-8450003034

Prehodni podraþuni upravnih enot

2

1

PRIHODKI UPRAVNIH ORGANOV IN DRUGI PRIHODKI

Naziv podraþuna JFP

Podraþun JFP

OSNOVNI SEZNAM PODRAýUNOV JFP SKUPINE A

Uradni list Republike Slovenije

15711

Prehodni podraþun RS - Upravne enote Izola

Prehodni podraþun RS - Upravne enote Jesenice

Prehodni podraþun RS - Upravne enote Kamnik

Prehodni podraþun RS - Upravne enote Lenart

Prehodni podraþun RS - Upravne enote Lendava

Prehodni podraþun RS - Upravne enote Ljubljana

Prehodni podraþun RS - Upravne enote Ljubljana - drugi upravni organi

Prehodni podraþun RS - Upravne enote Maribor

Prehodni podraþun RS - Upravne enote Murska Sobota

Prehodni podraþun RS - Upravne enote Novo Mesto

Prehodni podraþun RS - Upravne enote Pesnica

Prehodni podraþun RS - Upravne enote Radlje ob Dravi - takse, zavarovalnine,
pristojbine
Prehodni podraþun RS - Upravne enote Radovljica

Prehodni podraþun RS - Upravne enote Ravne

Prehodni podraþun RS - Upravne enote Ruše - plaþljive tiskovine

Prehodni podraþun RS - Upravne enote Slovenj Gradec

Prehodni podraþun RS - Upravne enote Slovenska Bistrica

Prehodni podraþun RS - Upravne enote Šentjur pri Celju

Prehodni podraþun RS - Upravne enote Škofja Loka

Prehodni podraþun RS - Upravne enote Trbovlje

Prehodni podraþun RS - Upravne enote Trebnje

Prehodni podraþun RS - Upravne enote Tržiþ

Prehodni podraþun RS - Upravne enote Zagorje ob Savi

01100-8450016129

01100-8450021561

01100-8450007302

01100-8450026217

01100-8450031067

01100-8450001482

01100-8450001579

01100-8450026023

01100-8450031261

01100-8450035820

01100-8450026314

01100-8450025829

01100-8450027866

01100-8450026120

01100-8450029030

01100-8450025926

01100-8450011279

01100-8450020979

01100-8450014286

01100-8450036984

01100-8450019330

01100-8450014092

Pozneje vplaþani ukinjeni davki in prispevki

Prisilne izterjave davkov in prispevkov - stroški DURS

Prihodki od najemnin za poslovne prostore <Ministrstvo za javno upravo, DINSS>

01100-1006211685

01100-1000628074

01100-1006214304

7103018

7060025

11

19

11

Prehodni podraþun RS - Upravne enote Idrija

01100-8450034074

07269

Prehodni podraþun RS - Upravne enote Hrastnik

01100-8450014189

7060017

62570

Prehodni podraþun RS - Upravne enote Grosuplje

01100-8450006041

31119

16128

16128

62537

62529

62499

62480

62464

62456

62421

62405

62391

62383

62340

62324

62308

62278

62243

62243

62227

62219

62154

62146

62138

62111

62103

62090

62073

Ministrstvo za javno upravo

Davþna uprava RS

Davþna uprava RS

Upravna enota Zagorje ob Savi

Upravna enota Tržiþ

Upravna enota Trebnje

Upravna enota Trbovlje

Upravna enota Škofja Loka

Upravna enota Šentjur pri Celju

Upravna enota Slovenska Bistrica

Upravna enota Slovenj Gradec

Upravna enota Ruše

Upravna enota Ravne

Upravna enota Radovljica

Upravna enota Radlje ob Dravi

Upravna enota Pesnica

Upravna enota Novo Mesto

Upravna enota Murska Sobota

Upravna enota Maribor

Upravna enota Ljubljana

Upravna enota Ljubljana

Upravna enota Lendava

Upravna enota Lenart

Upravna enota Kamnik

Upravna enota Jesenice

Upravna enota Izola

Upravna enota Idrija

Upravna enota Hrastnik

Upravna enota Grosuplje

Upravna enota Dravograd

Upravna enota Domžale

Upravna enota ýrnomelj

46/55

31119

16128

16128

62570

62545

62537

62529

62499

62480

62464

62456

62421

62405

62391

62383

62340

62324

62308

62278

62243

62243

62227

62219

62154

62146

62138

62111

62103

62090

62073

62065

62057

62200

8
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Drugi prihodki

62545

Prehodni podraþun RS - Upravne enote Dravograd

01100-8450027769

62065

7
Upravna enota Laško

Naziv

SKRBNIK
Šifra PU

Št.

01100-8450021464

Prehodni podraþun RS - Upravne enote Domžale

6

Šifra PU

NADZORNIKI

15712 /

62057

Prehodni podraþun RS - Upravne enote ýrnomelj

62200

01100-8450006817

Šifra Modeli
dajatve reference
4
5

01100-8450037760

3
7141130

Podkonto

2
Prehodni podraþun RS - Upravne enote Laško

Naziv podraþuna JFP

1
01100-8450011376

Podraþun JFP

OSNOVNI SEZNAM PODRAýUNOV JFP SKUPINE A

Stran

Uradni list Republike Slovenije

Prehodni podraþun Fitosanitarna uprava RS - pristojbine od zdravstvenega pregleda
rastilin pri izvozu
Prehodni podraþun - Inšpektorat RS za kmetijstvo, gozdarstvo in hrano - FSI - CE
(izvoz)
Prehodni podraþun - Inšpektorat RS za kmetijstvo, gozdarstvo in hrano - FSI - CE
(uvoz)
Prehodni podraþun - Inšpektorat RS za kmetijstvo, gozdarstvo in hrano - FSI - CE
(notranji promet)
Prehodni podraþun - Inšpektorat RS za kmetijstvo, gozdarstvo in hrano - FSI - KR
(notranji promet)
Prehodni podraþun Fitosanitarne uprave RS - stroški postopka ocenjevanja
fitofarmacevtskih sredstev
Prehodni podraþun Urada RS za meroslovje - pristojbine akreditacije

Prehodni podraþun Centra za socialno delo Vrhnika - denarne kazni v upravni izvršbi
- po ZUP
Prehodni podraþun Centra za socialno delo Koþevje - denarne kazni v upravni
izvršbi - po ZUP
Prehodni podraþun Centra za socialno delo Ribnica - denarne kazni v upravni izvršbi
- po ZUP
Prehodni podraþun Centra za socialno delo Maribor - denarne kazni v upravni izvršbi
- po ZUP
Prehodni podraþun Centra za socialno delo Škofja Loka - denarne kazni v upravni
izvršbi - po ZUP
Prehodni podraþun Centra za socialno delo Ljubljana Moste Polje - denarne kazni v
upravni izvršbi - po ZUP
Prehodni podraþun Centra za socialno delo Ljubljana Viþ Rudnik - denarne kazni v
upravni izvršbi - po ZUP
Prehodni podraþun Centra za socialno delo Litija - denarne kazni v upravni izvršbi po ZUP
Prehodni podraþun Centra za socialno delo Grosuplje - denarne kazni v upravni
izvršbi - po ZUP
Prehodni podraþun Centra za socialno delo Ljubljana Bežigrad - denarne kazni v
upravni izvršbi - po ZUP
Prehodni podraþun Centra za socialno delo Nova Gorica - denarne kazni v upravni
izvršbi - po ZUP
Prehodni podraþun Centra za socialno delo Žalec - denarne kazni v upravni izvršbi po ZUP
Prehodni podraþun Centra za socialno delo Ruše - denarne kazni v upravni izvršbi po ZUP

01100-8450016517

01100-8450054541

7120052

30554

30716

30449

Center za socialno delo Ruše

Center za socialno delo Žalec

Center za socialno delo Nova Gorica

Center za socialno delo Bežigrad

Center za socialno delo Grosuplje

Center za socialno delo Ljubljana Viþ
Rudnik
Center za socialno delo Litija

Center za socialno delo Moste-Polje

Center za socialno delo Škofja Loka

Center za socialno delo Maribor

Center za socialno delo Ribnica

Center za socialno delo Koþevje

Center za socialno delo Vrhnika

Urad za meroslovje

Inšpektorat RS za kmetijstvo, gozdarstvo
in hrano
Inšpektorat RS za kmetijstvo, gozdarstvo
in hrano
Inšpektorat RS za kmetijstvo, gozdarstvo
in hrano
Inšpektorat RS za kmetijstvo, gozdarstvo
in hrano
Fitosanitarna uprava RS

Inšpektorat za kmetijstvo, gozdarstvo in
hrano
Fitosanitarna uprava RS

Agencija RS za okolje

7
Ministrstvo za javno upravo

Naziv

47/55

30554

30716

30449

30350

30180

30325

30341

30368

30627

30406

30546

30252

30694

32123

23213

23140

23140

23140

23140

23213

23140

25232

31119

8

SKRBNIK
Šifra PU

Stran

01100-8450069673

7120052

7120052

30350

30180

7120052
7120052

30325

30341

30368

30627

30406

30546

30252

30694

32123

23213

23140

23140

23140

23140

7120052

7120052

11

11

11

11

23213

6

Šifra PU

NADZORNIKI

138 / 28. 12. 2006 /

01100-8450064144

01100-8450063950

01100-8450063853

01100-8450063756

01100-8450063659

01100-8450059973

7120052

7120052

7120052

7120052

7120052

7120052

7111150

7111088

7111088

7111088

7111088

7111088

7111088

23140

25232

Šifra Modeli
dajatve reference
4
5
11
31119

Št.

01100-8450059876

01100-8450058518

01100-8450058421

01100-8450056675

01100-8450056287

01100-8450001773

01100-8450002452

01100-8450081216

01100-8450081119

01100-8450081022

01100-8450080925

Prehodni podraþun - Inšpektorat za kmetijstvo, gozdarstvo in hrano - FSI - LJ (uvoz) 7111088

01100-8450002064

7111002

MOP – ARSO, upravne takse plaþane v kolkih

01100-8450086260

3
7103042

Podkonto

2
Prihodki od drugih najemnin <Ministrstvo za javno upravo, DINSS>

Naziv podraþuna JFP

1
01100-1006214498

Podraþun JFP

OSNOVNI SEZNAM PODRAýUNOV JFP SKUPINE A

Uradni list Republike Slovenije

15713

Agencija za pošto in elektronske komunikacije RS, denarne kazni v upravni izvršbi
na ravni države
Nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora

01100-8450086163
7120079

7120052

7120052

7120052

7120052

7120052

7120052

7120052

7120052

7120052

7120052

7120052

7120052

7120052

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

6

30120

30651

24180

30520

30210

30376

30414

30104

30112

30155

30503

30236

48/55

75000-77100

28401

Center za socialno delo Šmarje pri Jelšah 30635

Prometni inšpektorat RS

Center za socialno delo Radovljica

Center za socialno delo Ilirska Bistrica

Center za socialno delo Ljubljana Šiška

Center za socialno delo Metlika

Center za socialno delo Ajdovšþina

Center za socialno delo Brežice

Center za socialno delo Domžele

Center za socialno delo Ptuj

Center za socialno delo Jesenice

8

SKRBNIK
Šifra PU

Center za socialno delo Šentjur pri Celju 30619

Center za socialno delo Celje

7
Center za socialno delo Trbovlje

Naziv

Agencija za pošto in elektronske
komunikacije RS
62014-62588, 75000-77100 Upravne enote, obþine

28401

30635

24180

30520

30210

30376

30414

30104

30112

30155

30503

30236

30619

30120

30651

Šifra PU

NADZORNIKI

138 / 28. 12. 2006

01EZR-84405150kk

01100-8450086066

01100-8450083059

01100-8450080634

01100-8450081895

01100-8450080343

01100-8450080828

01100-8450079761

01100-8450079664

01100-8450079567

01100-8450064047

01100-8450075008

01100-8450070740

Šifra Modeli
dajatve reference
4
5

Št.

7120052

3
7120052

Podkonto

15714 /

01100-8450069867

2
Prehodni podraþun Centra za socialno delo Trbovlje - denarne kazni v upravni
izvršbi - po ZUP
Prehodni podraþun Centra za socialno delo Celje - denarne kazni v upravni izvršbi po ZUP
Prehodni podraþun Centra za socialno delo Šentjur - denarne kazni v upravni izvršbi
po ZUP
Prehodni podraþun Centra za socialno delo Jesenice - denarne kazni v upravni
izvršbi - po ZUP
Prehodni podraþun Centra za socialno delo Ptuj - denarne kazni v upravni izvršbi po ZUP
Prehodni podraþun Centra za socialno delo Domžale - denarne kazni v upravni
izvršbi - po ZUP
Prehodni podraþun Centra za socialno delo Brežice - denarne kazni v upravni izvršbi
- po ZUP
Prehodni podraþun Centra za socialno delo Ajdovšþina - denarne kazni v upravni
izvršbi - po ZUP
Prehodni podraþun Centra za socialno delo Metlika - denarne kazni v upravni izvršbi
po ZUP
Prehodni podraþun Centra za socialno delo Ljubljana - Šiška - denarne kazni v
upravni izvršbi - po ZUP
Prehodni podraþun Centra za socialno delo Ilirska Bistrica - denarne kazni v upravni
izvršbi - po ZUP
Prehodni podraþun Centra za socialno delo Radovljica - denarne kazni v upravni
izvršbi - po ZUP
Prometni inšpektorat RS <upravna izvršba na ravni države in plaþilo stroškov
upravnega postopka>
Center za socialno delo Šmarje – denarne kazni v upravni izvšbi – po ZUP

Naziv podraþuna JFP

1
01100-8450069770

Podraþun JFP

OSNOVNI SEZNAM PODRAýUNOV JFP SKUPINE A

Stran

Uradni list Republike Slovenije

Prehodni podraþun Geodetske uprave RS - geodetske storitve

Prehodni podraþun Obþine Bled - prihodki obþinskih organov in obþinske uprave

Prehodni podraþun Obþine Bohinj - prihodki obþinskih organov in obþinske uprave

Prehodni podraþun Obþine Ilirska Bistrica - prihodki obþinskih organov in obþinske
uprave
Prehodni podraþun Mestne obþine Maribor - prihodki kupnin od prodanih stanovanj

Mestna obþina Kranj - evidentni raþun

Prehodni podraþun Uprave RS za izvrševanje kazenskih sankcij - Doba pri Mirni lastni prihodki

01100-8450002549

01203-8450058612

01204-8450056526

01238-8458513551

01252-8450027111

01100-8450037081

7130007

11

11

11

20206

75515

75698

75370

75035

75027

25127

24120

75000-77100

28401

25127

Uprava RS za izvrševanje kazenskih
sankcij

Mestna obþina Kranj

Mestna obþina Maribor

Obþina Ilirska Bistrica

Obþina Bohinj

Obþina Bled

Geodetska uprava RS

Uprava RS za pomorstvo

Agencija za telekomunikacije,
radiodifuzijo in pošto RS
Obþine

Geodetska uprava RS

8

49/55

20206

75515

75698

75370

75035

75027

25127

24120

75000-77100

28401

25127

16110

SKRBNIK
Šifra PU

Stran

7130007

7130007

7130007

7130007

7130007

7130007

7130007

7130007

7130007

7130007

NADZORNIKI
Šifra Modeli
dajatve refeŠifra PU
Naziv
rence
4
5
6
7
11
12157, 15377, 16110,
vsa ministrstva in organi v sestavi,
16136, 16160, 16179,
sodišþa, upravne enote
16195, 17116, 17140,
17159, 18112, 19119,
19127, 19135, 19143,
19151, 21113, 21202,
21210, 21237, 21261,
21270, 23116, 23124,
23140, 23183, 23213,
24112, 24120, 24155,
24180, 25119, 25127,
25135, 25224, 25232,
26115, 26131, 27111,
27138, 27146, 27154,
27170, 31119, 32115,
32123, 33111, 33138,
33146, 35114, 35130,
35149, 36455, 41114,
42110, 42129, 42145,
42153, 42161, 42170,
42188, 42196, 42200,
42218, 42226, 42234,
42242, 42250, 46116,
50113, 50121, 50130,
50148, 50156, 62014-62588

138 / 28. 12. 2006 /

01270-8452900242

Prihodki od prodaje blaga in storitev - obþinskih organov in obþinske uprave

Prehodni podraþun drugih prihodkov Uprave RS za pomorstvo

Prihodki od prodaje blaga in storitev - s podroþja telekomunikacij

01100-1000618471

01EZR-OBý06121kk

Prihodki od prodaje blaga in storitev - Geodetske uprave RS

01100-1000616337

3
7130007

Podkonto

Št.

01100-8450014674

2
Prihodki od prodaje blaga in storitev - državnih organov

Naziv podraþuna JFP

1
01100-1000611681

Podraþun JFP

OSNOVNI SEZNAM PODRAýUNOV JFP SKUPINE A

Uradni list Republike Slovenije

15715

Drugi nedavþni prihodki - obþine

Prehodni podraþun Urada RS za nadzor prirejanja iger na sreþo - stroški na
podroþju prirejanja iger na sreþo
Prehodni podraþun Urada za kemikalije RS - promet z biocidi

01EZR-OBý06228kk

01100-8450052019

Prehodni podraþun Uprave RS za izvrševanje kazenskih sankcij - Prevzgojnega
doma Radeþe

01100-8450012928

01100-8450086842

01100-8450082477

Prehodni podraþun Urada za kemikalije RS - odobritve odstopanj za promet z
detergenti
MOP, Agencija RS za okolje - nadomestilo za odprtje in vodenje raþuna v registru
emisijskih kuponov
Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja – intervencijski nakupi in prodaje

01100-8450080440

7141009

7141009

7141009

7141009

7141009

7141009

7141009

7141009

11

11

11

11

11

20206

23183

25232

27154

27154

16179

75000-77100

12157, 15377, 16110,
16128, 16136, 16160,
16179, 16187, 16195,
17116, 17140, 17159,
18112, 19119, 19127,
19135, 19143, 19151,
20117, 21113, 21202,
21210, 21237, 21261,
21270, 23116, 23124,
23140, 23183, 23213,
24112, 24120, 24155,
24180, 25119, 25127,
25135, 25224, 25232,
26115, 26131, 27111,
27138, 27146, 27154,
27170, 31119, 32115,
32123, 33111, 33138,
33146, 35114, 35130,
35149, 36455, 41114,
42110, 42129, 42145,
42153, 42161, 42170,
42188, 42196, 42200,
42218, 42226, 42234,
42242, 42250, 46116,
50113, 50121, 50130,
50148, 50156, 62014-62588

6

Agencija RS za kmetijske trge in razvoj
podeželja
Uprava RS za izvrševanje kazenskih
sankcij

Agencija RS za okolje

Urad RS za kemikalije

Urad RS za nadzor prirejanja iger na
sreþo
Urad RS za kemikalije

obþine

Ministrstvo za promet (Direktoriat za
pomorstvo)
vsa ministrstva in organi v sestavi,
sodišþa, upravne enote, Davþna uprava
RS (prisilna izterjava)

Obþina Lovrenc na Pohorju

7
Mestna obþina Ljubljana

Naziv
8

50/55

20206

23183

25232

27154

27154

16179

75000-77100

16110

24112

76660

75604

SKRBNIK
Šifra PU

138 / 28. 12. 2006

01100-8450080537

Drugi nedavþni prihodki - države

01100-1000621284

24112

76660

75604

Šifra PU

NADZORNIKI

Št.

11

Šifra Modeli
dajatve reference
4
5

15716 /

7130082

Prihodki od prodaje pomorskih kart

01100-1006214207

Podkonto

01367-8452816434

Naziv podraþuna JFP

2
3
Prehodni podraþun Mestne obþine Ljubljana - prihodki najemnin poslovnih prostorov 7130007
in javnih površin
Prehodni podraþun Obþine Lovrenc na Pohorju - lastni prihodki
7130007

1
01261-8455129064

Podraþun JFP

OSNOVNI SEZNAM PODRAýUNOV JFP SKUPINE A

Stran

Uradni list Republike Slovenije

Prehodni podraþun Obþine Dravograd - prihodki prodaje stanovanjskih objektov in
stanovanj
Prehodni podraþun Obþine Ravne na Koroškem - kupnina od prodanih stanovanj

Prehodni podraþun Uprave RS za pomorstvo - prihodki po prejetih plaþilnih oz.
kreditnih karticah
Prehodni podraþun prihodkov Državnega zbora RS

Prehodni podraþun Uprave RS za izvrševanje kazenskih sankcij - Zaporov Maribor

Prehodni podraþun Uprave RS za izvrševanje kazenskih sankcij - Zaporov Ljubljana

Prehodni podraþun Uprave RS za izvrševanje kazenskih sankcij - Zaporov Koper

Prehodni podraþun Obþine Bled

01225-8452959386

01100-8450045423

01100-8450026605

01100-8450001870

01100-8450016420

01203-8450054441

Krajevni samoprispevek Obþine Veržej

Krajevni samoprispevek KS Gaberje

Krajevni samoprispevek KS Ižakovci

Krajevni samoprispevek KS Bratonci

Krajevni samoprispevek KS Dokležovje

Krajevni samoprispevek KS Ganþani

Krajevni samoprispevek KS Melinci

Krajevni samoprispevek KS Beltinci

01388-8425880251

01201-8424010815

01202-8424020272

01202-8424020369

01202-8424020466

01202-8424020563

01202-8424020660

01202-8424020757

Krajevni samoprispevek Obþine Sveti Andraž v Slov.Goricah

Krajevni samoprispevek Obþine Trnovska vas

01382-8425820211

01385-8425850231

Krajevni samoprispevek Obþine Hodoš

Krajevni samoprispevek Obþine Križevci

01361-8425610265

Krajevni samoprispevek Obþine Grad

01358-8425580245

7141092

7141092

11

11

11

75019

75019

75019

75019

75019

75019

78093

76864

76830

76813

76651

76600

76570

76430

75868

75558

75329

75027

20206

20206

20206

12114

24120

76031

75248

19119

20206

24155

75000-77100

Obþina Beltinci

Obþina Beltinci

Obþina Beltinci

Obþina Beltinci

Obþina Beltinci

Obþina Beltinci

Obþina Ajdovšþina

Obþina Veržej

Obþina Trnovska vas

Obþina Sveti Andraž v Slov.Goricah

Obþina Križevci

Obþina Hodoš

Obþina Grad

Obþina Zavrþ

Obþina Odranci

Obþina Kuzma

Obþina Šalovci

Uprava RS za izvrševanje kazenskih
sankcij
Uprava RS za izvrševanje kazenskih
sankcij
Uprava RS za izvrševanje kazenskih
sankcij
Obþina Bled

Državni zbor

Uprava RS za pomorstvo

Obþina Ravne na Koroškem

Obþina Dravograd

Uprava RS za izvrševanje kazenskih
sankcij
Ministrstvo za obrambo

Direkcija RS za ceste

obþine

7

Naziv

51/55

75019

75019

75019

75019

75019

75019

78093

76864

76830

76813

76651

76600

76570

76430

75868

75558

75329

75027

20206

20206

20206

12114

24120

76031

75248

19119

20206

24155

75000-77100

8
75000-77100

SKRBNIK
Šifra PU

Stran

7141092

7141092

08389

NADZORNIKI
Šifra Modeli
dajatve refeŠifra PU
rence
4
5
6
11
75000-77100
obþine

138 / 28. 12. 2006 /

7141092

7141092

7141092

7141084

7141084

7141084

7141084

7141084

7141084

7141084

7141084

7141084

7141084

7200013

7200013

7200013

7141998

7141173

7141106

3
7141050

Podkonto

Št.

01366-8425660266

Krajevni samoprispevek Obþine Odranci

Krajevni samoprispevek Obþine Zavrþ

01286-8424860250

Krajevni samoprispevek Obþine Kuzma

01256-8424560244

01343-8425430242

Krajevni samoprispevek Obþine Šalovci

01233-8424330220

01100-8450000512

01303-8452950423

PODRAýUNI OBýINSKIH IN KRAJEVNIH SAMOPRISPEVKOV

Prehodni podraþun Uprave RS za izvrševanje kazenskih sankcij - Zavoda za
prestajanje mladoletniškega zapora in Zaporov Celje, lastni prihodki
Prihodki od prodaje stanovanjskih objektov in stanovanj - odkup vojaških stanovanj

01100-8450012831

01100-8446215863

Zamudne obresti od komunalnih prispevkov

Prihodki storitev v postopkih homologacije in posamiþne odobritve vozil

01100-1000611778

2

Prihodki od komunalnih prispevkov

1
01EZR-OBý62233kk

01EZR-OBý62249kk

Naziv podraþuna JFP

Podraþun JFP

OSNOVNI SEZNAM PODRAýUNOV JFP SKUPINE A

Uradni list Republike Slovenije

15717

Krajevni samoprispevek KS Lipovci

Krajevni samoprispevek KS Velika dolina

Krajevni samoprispevek KS Globoko

Krajevni samoprispevek KS Pišece

Krajevni samoprispevek KS Dobova

Krajevni samoprispevek KS Dobova

Krajevni samoprispevek KS Velika dolina

Krajevni samoprispevek KS Bistrica

Krajevni samoprispevek v naselju Senedole

Krajevni samoprispevek v naselju Otošþe

Krajevni samoprispevek KS Trbonje

Krajevni samoprispevek KS Poljane

Krajevni samoprispevek KS Gorenja vas

Krajevni samoprispevek KS Poljane

Krajevni samoprispevek KS Gorenja vas

Krajevni samoprispevek KS Poljane

Krajevni samoprispevek KS Poljane

Krajevni samoprispevek KS Poljane

Krajevni samoprispevek KS Spodnja Šþavnica

Krajevni samoprispevek KS Negova

Krajevni samoprispevek KS Gornji Petrovci

Krajevni samoprispevek KS Šulinci

Krajevni samoprispevek KS Žalna

Krajevni samoprispevek KS Mlaþevo

Krajevni samoprispevek KS Raþna

Krajevni samoprispevek KS ýrni vrh

Krajevni samoprispevek KS Dob pri Šentvidu

Krajevni samoprispevek KS Muljava

Krajevni samoprispevek KS Krka

Krajevni samoprispevek KS Zagradec

Krajevni samoprispevek KS ýrna

Krajevni samoprispevek KS Tunjice

Krajevni samoprispevek VS Štanjel

Krajevni samoprispevek Obþine Komen

01202-8424020951

01209-8424090351

01209-8424090545

01209-8424090642

01209-8424090739

01209-8424090836

01209-8424090933

01215-8424150294

01219-8424190256

01219-8424190353

01225-8424250102

01227-8424270277

01227-8424270374

01227-8424270471

01227-8424270665

01227-8424270762

01227-8424270859

01227-8424270956

01229-8424290258

01229-8424290355

01231-8424310336

01231-8424310433

01232-8424320181

01232-8424320278

01232-8424320375

01236-8424360240

01239-8424390163

01239-8424390260

01239-8424390357

01239-8424390454

01243-8424430319

01243-8424430416

01249-8424490262

01249-8424490359

2

Krajevni samoprispevek KS Lipa

Naziv podraþuna JFP

1
01202-8424020854

Podraþun JFP

7141092

7141092

7141092

7141092

7141092

7141092

7141092

7141092

7141092

7141092

7141092

75485

75485

75426

75426

80160

75388

75388

75388

75353

75310

75310

75310

75302

75302

75280

75280

75264

75264

75264

75264

75264

75264

75264

75248

75183

75183

75140

75086

75086

75086

75086

75086

6

7

Obþina Komen

Obþina Komen

Obþina Kamnik

Obþina Kamnik

Obþina Ivanþna Gorica

Obþina Ivanþna Gorica

52/55

75485

75485

75426

75426

80160

75388

75388

75388
Obþina Ivanþna Gorica

75353
Obþina Ivanþna Gorica

75310

75310

75310

75302

75302

75280

75280

75264

75264

75264

75264

75264

75264

75264

75248

75183

75183

75140

75086

75086

75086

75086

75086

75086

75019

75019

Obþina Idrija

Obþina Grosuplje

Obþina Grosuplje

Obþina Grosuplje

Obþina Gornji Petrovci

Obþina Gornji Petrovci

Obþina Gornja Radgona

Obþina Gornja Radgona

Obþina Gorenja vas-Poljane

Obþina Gorenja vas-Poljane

Obþina Gorenja vas-Poljane

Obþina Gorenja vas-Poljane

Obþina Gorenja vas-Poljane

Obþina Gorenja vas-Poljane

Obþina Gorenja vas-Poljane

Obþina Dravograd

Obþina Divaþa

Obþina Divaþa

Obþina ýrenšovci

Obþina Brežice

Obþina Brežice

Obþina Brežice

Obþina Brežice

Obþina Brežice

Obþina Brežice

Obþina Beltinci

Obþina Beltinci

Naziv
8

SKRBNIK
Šifra PU

138 / 28. 12. 2006

7141092

7141092

7141092

7141092

7141092

7141092

7141092

7141092

7141092

7141092

7141092

7141092

7141092

7141092

7141092

7141092

7141092

7141092

7141092

7141092

7141092

75086

75019

75019

Šifra PU

NADZORNIKI

Št.

7141092

Šifra Modeli
dajatve reference
4
5

15718 /

7141092

3
7141092

Podkonto

OSNOVNI SEZNAM PODRAýUNOV JFP SKUPINE A

Stran

Uradni list Republike Slovenije

Krajevni samoprispevek KS Pince

Krajevni samoprispevek KS Hotiza

Krajevni samoprispevek KS Dolnji Lakoš

Krajevni samoprispevek KS Lendava

Krajevni samoprispevek KS Petišovci

Krajevni samoprispevek KS Dolga vas

Krajevni samoprispevek KS Kapca

Krajevni samoprispevek KS Kot

Krajevni samoprispevek KS Gornji Lakoš

Krajevni samoprispevek KS Dolina

Krajevni samoprispevek KS Mostje - Banuta

Krajevni samoprispevek KS Hotiþ

Krajevni samoprispevek KS Železne dveri

Krajevni samoprispevek KS Stara cesta

Krajevni samoprispevek KS Stroþja vas

Krajevni samoprispevek KS Krištanci, Šalinci, Grlava

Krajevni samoprispevek KS Bogojina

Krajevni samoprispevek KS Martjanci

Krajevni samoprispevek KS Prosenjakovci

Krajevni samoprispevek KS Ratkovci

Krajevni samoprispevek KS Selo Fokovci

Krajevni samoprispevek KS Ivanovci

Krajevni samoprispevek KS Krnci

Krajevni samoprispevek KS Andrejci

Krajevni samoprispevek KS Tešanovci

Krajevni samoprispevek KS Ivanovci

Krajevni samoprispevek KS Motvarjevci

Krajevni samoprispevek KS Noršinci

Krajevni samoprispevek KS Sebeborci

Krajevni samoprispevek KS Filovci

Krajevni samoprispevek KS Bakovci

Krajevni samoprispevek KS Krog

Krajevni samoprispevek KS Rakoþan

Krajevni samoprispevek KS Nemþavci

01259-8424590361

01259-8424590458

01259-8424590652

01259-8424590749

01259-8424590846

01259-8424590943

01259-8424591040

01259-8424591137

01259-8424591234

01259-8424591331

01259-8424591428

01260-8424600109

01263-8424630323

01263-8424630420

01263-8424630614

01263-8424630711

01278-8424780229

01278-8424780326

01278-8424780423

01278-8424780520

01278-8424780617

01278-8424780714

01278-8424780908

01278-8424781005

01278-8424781102

01278-8424781296

01278-8424781393

01278-8424781490

01278-8424781587

01278-8424781684

01280-8424800210

01280-8424800404

01280-8424800598

01280-8424800695

2

Krajevni samoprispevek KS Gaberje

Naziv podraþuna JFP

1
01259-8424590264

Podraþun JFP

7141092

75795

75795

75795

6

Obþina Murska Sobota

53/55

75795

75795

75795
Obþina Murska Sobota

75795
Obþina Murska Sobota

75779

75779

75779

75779

75779

75779

75779

75779

75779

75779

75779

75779

75779

75779

75620

75620

75620

75620

75590

75582

75582

75582

75582

75582

75582

75582

75582

75582

75582

75582

75582

Obþina Murska Sobota

Obþina Moravske Toplice

Obþina Moravske Toplice

Obþina Moravske Toplice

Obþina Moravske Toplice

Obþina Moravske Toplice

Obþina Moravske Toplice

Obþina Moravske Toplice

Obþina Moravske Toplice

Obþina Moravske Toplice

Obþina Moravske Toplice

Obþina Moravske Toplice

Obþina Moravske Toplice

Obþina Moravske Toplice

Obþina Moravske Toplice

Obþina Ljutomer

Obþina Ljutomer

Obþina Ljutomer

Obþina Ljutomer

Obþina Litija

Obþina Lendava-Lendva

Obþina Lendava-Lendva

Obþina Lendava-Lendva

Obþina Lendava-Lendva

Obþina Lendava-Lendva

Obþina Lendava-Lendva

Obþina Lendava-Lendva

Obþina Lendava-Lendva

Obþina Lendava-Lendva

Obþina Lendava-Lendva

Obþina Lendava-Lendva

7
Obþina Lendava-Lendva

Naziv
8

SKRBNIK
Šifra PU

Stran

7141092

7141092

75795

75779

75779

75779

75779

75779

75779

75779

75779

75779

75779

75779

75779

75779

75779

75620

75620

75620

75620

75590

75582

75582

75582

75582

75582

75582

75582

75582

75582

75582

75582

75582

Šifra PU

NADZORNIKI
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7141092

7141092

7141092

7141092

7141092

7141092

7141092

7141092

7141092

Šifra Modeli
dajatve reference
4
5

Št.

7141092

7141092

7141092

7141092

7141092

7141092

7141092

7141092

7141092

7141092

7141092

7141092

7141092

7141092

7141092

7141092

7141092

7141092

7141092

7141092

7141092

7141092

3
7141092

Podkonto

OSNOVNI SEZNAM PODRAýUNOV JFP SKUPINE A

Uradni list Republike Slovenije

15719

Krajevni samoprispevek KS Polana

Krajevni samoprispevek KS Bela Cerkev

Krajevni samoprispevek KS Birþna vas

Krajevni samoprispevek KS Buþna vas

Krajevni samoprispevek KS Gaberje

Krajevni samoprispevek KS Mali Slatnik

Krajevni samoprispevek KS Otoþec

Krajevni samoprispevek KS Podgrad

Krajevni samoprispevek KS Preþna

Krajevni samoprispevek KS Stopiþe

Krajevni samoprispevek KS Straža

Krajevni samoprispevek KS Uršna Sela

Krajevni samoprispevek KS Brusnice

Krajevni samoprispevek KS Dolž

Krajevni samoprispevek KS Miklavž

Krajevni samoprispevek KS Bodonci

Krajevni samoprispevek KS Brezovci

Krajevni samoprispevek KS Maþkovci

Krajevni samoprispevek KS Zenkovci

Krajevni samoprispevek KS Vaneþa

Krajevni samoprispevek KS Gorica

Krajevni samoprispevek KS Bokraþi

Krajevni samoprispevek KS Dolina

Krajevni samoprispevek KS Šalamenci

Krajevni samoprispevek KS Kostrivnica

Krajevni samoprispevek KS Tržišþe

Krajevni samoprispevek KS Kebelj

Krajevni samoprispevek KS Draža vas

Krajevni samoprispevek KS Spodnje Grušovje

Krajevni samoprispevek KS Zminec

Krajevni samoprispevek KS Ponikve

Krajevni samoprispevek KS Knežja vas

Krajevni samoprispevek KS Mirna

Krajevni samoprispevek KS Mokronog

01280-8424800986

01285-8424850211

01285-8424850308

01285-8424850405

01285-8424850502

01285-8424850696

01285-8424850793

01285-8424850890

01285-8424850987

01285-8424851084

01285-8424851181

01285-8424851278

01285-8424851375

01285-8424851472

01287-8424870483

01297-8424970291

01297-8424970388

01297-8424970485

01297-8424970582

01297-8424970679

01297-8424970776

01297-8424970873

01297-8424970970

01297-8424971067

01306-8425060254

01310-8425100992

01313-8425130430

01314-8425141148

01314-8425141245

01322-8425220102

01328-8425280627

01330-8425300220

01330-8425300317

01330-8425300414

2

Krajevni samoprispevek KS Markišavci

Naziv podraþuna JFP

1
01280-8424800792

Podraþun JFP

7141092

7141092

7141092

7141092

7141092

7141092

7141092

7141092

7141092

7141092

7141092

76309

76309

76309

76287

76228

76147

76147

76139

76104

76066

75973

75973

75973

75973

75973

75973

75973

75973

75973

75876

75850

75850

75850

75850

75850

75850

75850

75850

75850

75850

75850

75850

6

Obþina Trebnje

Obþina Trebnje

Obþina Trebnje

Obþina Tolmin

Obþina Škofja Loka

Obþina Slovenske Konjice

54/55

76309

76309

76309

76287

76228

76147

76147

76139
Obþina Slovenske Konjice

76104

Obþina Sevnica

76066

75973

75973

75973

75973

75973

75973

75973

75973

75973

75876

75850

75850

75850

75850

75850

75850

75850

75850

75850

75850

75850

75850

75850

75795

75795

Obþina Slovenska Bistrica

Obþina Rogaška Slatina

Obþina Puconci

Obþina Puconci

Obþina Puconci

Obþina Puconci

Obþina Puconci

Obþina Puconci

Obþina Puconci

Obþina Puconci

Obþina Puconci

Obþina Ormož

Obþina Novo Mesto

Obþina Novo Mesto

Obþina Novo Mesto

Obþina Novo Mesto

Obþina Novo Mesto

Obþina Novo Mesto

Obþina Novo Mesto

Obþina Novo Mesto

Obþina Novo Mesto

Obþina Novo Mesto

Obþina Novo Mesto

Obþina Novo Mesto

Obþina Novo Mesto

Obþina Murska Sobota

7
Obþina Murska Sobota

Naziv
8

SKRBNIK
Šifra PU

138 / 28. 12. 2006

7141092

7141092

7141092

7141092

7141092

7141092

7141092

7141092

7141092

7141092

7141092

7141092

7141092

7141092

7141092

7141092

7141092

7141092

7141092

7141092

7141092

75850

75795

75795

Šifra PU

NADZORNIKI

Št.

7141092

Šifra Modeli
dajatve reference
4
5

15720 /

7141092

3
7141092

Podkonto

OSNOVNI SEZNAM PODRAýUNOV JFP SKUPINE A

Stran

Uradni list Republike Slovenije

2
Krajevni samoprispevek KS Sela pri Šumberku

Krajevni samoprispevek KS Svetinje

Krajevni samoprispevek KS Šentrupert

Krajevni samoprispevek KS Trebelno

Krajevni samoprispevek KS Veliki Gaber

Krajevni samoprispevek KS ýatež

Krajevni samoprispevek KS Dobrniþ

Krajevni samoprispevek KS Štefan

Krajevni samoprispevek KS Turnišþe

Krajevni samoprispevek KS Gomilice

Krajevni samoprispevek KS Renkovci

Krajevni samoprispevek KS Drenov griþ - Lesno Brdo

Krajevni samoprispevek KS Blatna Brezovica

Krajevni samoprispevek KS Bevke

Krajevni samoprispevek KS Ligojna

Krajevni samoprispevek za naselje Bevke

Obþinski samoprispevek za naselji Podlipa in Smreþje

Krajevni samoprispevek KS ýemšenik

Krajevni samoprispevek KS Podkum

Krajevni samoprispevek KS Ravenska vas

Krajevni samoprispevek KS Železniki

Krajevni samoprispevek KS Dražgoše - Rudno

Krajevni samoprispevek Obþine Dobrovnik

Krajevni samoprispevek KS Poljane

Krajevni samoprispevek KS Trebija

Krajevni samoprispevek KS Gorenja Vas

01330-8425300608

01330-8425300705

01330-8425300802

01330-8425300996

01330-8425301093

01330-8425301190

01330-8425301287

01332-8425320298

01332-8425320395

01332-8425320492

01340-8425400125

01340-8425400222

01340-8425400319

01340-8425400416

01340-8425400513

01340-8425401095

01342-8425420106

01342-8425420203

01342-8425420397

01346-8425460262

01346-8425460359

01356-8425560555

01227-8424271053

01227-8424271150

01227-8424271247

Naziv podraþuna JFP

1
01330-8425300511

Podraþun JFP

7141092

7141092

7141092

Šifra Modeli
dajatve reference
4
5

75264

75264

75264

76554

76457

76457

76422

76422

76422

76406

76406

76406

76406

76406

76406

76325

76325

76325

76309

76309

76309

76309

76309

76309

76309

76309

6

Šifra PU

NADZORNIKI

7

Obþina Gorenja vas-Poljane

Obþina Gorenja vas-Poljane

Obþina Gorenja vas-Poljane

Obþina Dobrovnik

Obþina Železniki

Obþina Železniki

Obþina Zagorje ob Savi

Obþina Zagorje ob Savi

Obþina Zagorje ob Savi

Obþina Vrhnika

Obþina Vrhnika

Obþina Vrhnika

Obþina Vrhnika

Obþina Vrhnika

Obþina Vrhnika

Obþina Turnišþe

Obþina Turnišþe

Obþina Turnišþe

Obþina Trebnje

Obþina Trebnje

Obþina Trebnje

Obþina Trebnje

Obþina Trebnje

Obþina Trebnje

Obþina Trebnje

Obþina Trebnje

Naziv
8

138 / 28. 12. 2006 /
Stran

55/55

75264

75264

75264

76554

76457

76457

76422

76422

76422

76406

76406

76406

76406

76406

76406

76325

76325

76325

76309

76309

76309

76309

76309

76309

76309

76309

SKRBNIK
Šifra PU

Št.

7141092

7141092

7141092

7141092

7141092

7141092

7141092

7141092

7141092

7141092

7141092

7141092

7141092

7141092

7141092

7141092

7141092

7141092

7141092

7141092

7141092

7141092

3
7141092

Podkonto

OSNOVNI SEZNAM PODRAýUNOV JFP SKUPINE A
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Naziv obþine:

Naziv podraþuna JFP

Zamudne obresti iz naslova odškodnine za spremembo namembnosti kmetijskega zemljišþa in gozda

PRIHODKI UPRAVNIH ORGANOV IN DRUGI PRIHODKI
Drugi prihodki
01EZR-84405150kk Nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora
01EZR-OBý06121kk Prihodki od prodaje blaga in storitev - obþinskih organov in obþinske uprave

01EZR-84462228kk

Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišþa
01EZR-OBý62179kk Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišþa - od pravnih oseb
01EZR-OBý62184kk Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišþa - od fiziþnih oseb
01EZR-OBý62207kk Zamudne obresti iz naslova nadomestila za uporabo stavbnega zemljišþa
Odškodnine za spremembo namembnosti kmetijskega zemljišþa in gozda
01EZR-OBý62280kk Posebna odškodnina za spremembo namembnosti kmetijskega zemljišþa in gozda obþini
01EZR-84462212kk Odškodnina za spremembo namembnosti kmetijskega zemljišþa in gozda

01EZR-OBý62303kk
01EZR-OBý62304kk
01EZR-OBý62365kk
01EZR-OBý62355kk
01EZR-OBý62375kk
01EZR-OBý62346kk

BLED
Šifra obþine
Šifra UE
Podraþun JFP
75027
62391

003
BOHINJ
Šifra obþine
Šifra UE
Podraþun JFP
75035
62391

004
BOROVNICA
Šifra obþine
Šifra UE
Podraþun JFP
75043
62561

005
BOVEC
Šifra obþine
Šifra UE
Podraþun JFP
75051
62510

006

01202-4023206223
01202-4020324741
01202-4020326875
01202-4020301849
01203-4033206292
01203-4030324713
01203-4030326847
01203-4030301821

01204-4043206264
01204-4040324782
01204-4040326819
01204-4040301890

01205-4053206236
01205-4050324754
01205-4050326888
01205-4050301862

01206-4063206208
01206-4060324726
01206-4060326860
01206-4060301834

01202-4026230392
01202-4026230489
01202-4026236503
01202-4026235533
01202-4026237570
01202-4026234660

01203-4036230364
01203-4036230461
01203-4036236572
01203-4036235505
01203-4036237542
01203-4036234632

01204-4046230336
01204-4046230433
01204-4046236544
01204-4046235574
01204-4046237514
01204-4046234604

01205-4056230308
01205-4056230405
01205-4056236516
01205-4056235546
01205-4056237583
01205-4056234673

01206-4066230377
01206-4066230474
01206-4066236585
01206-4066235518
01206-4066237555
01206-4066234645

1/40

01201-8440515074 01202-8440515025 01203-8440515073 01204-8440515024 01205-8440515072 01206-8440515023
01201-4010612180 01202-4020612152 01203-4030612124 01204-4040612193 01205-4050612165 01206-4060612137

01201-8446222845 01202-8446222893 01203-8446222844 01204-8446222892 01205-8446222843 01206-8446222891

01201-4016228092 01202-4026228064 01203-4036228036 01204-4046228008 01205-4056228077 01206-4066228049
01201-8446221293 01202-8446221244 01203-8446221292 01204-8446221243 01205-8446221291 01206-8446221242

01201-4016217907 01202-4026217976 01203-4036217948 01204-4046217920 01205-4056217989 01206-4066217961
01201-4016218489 01202-4026218461 01203-4036218433 01204-4046218405 01205-4056218474 01206-4066218446
01201-4016220720 01202-4026220789 01203-4036220761 01204-4046220733 01205-4056220705 01206-4066220774

01201-4016230323
01201-4016230420
01201-4016236531
01201-4016235561
01201-4016237598
01201-4016234688

01201-4010566881 01202-4020566853 01203-4030566825 01204-4040566894 01205-4050566866 01206-4060566838
01201-4010567366 01202-4020567338 01203-4030567310 01204-4040567379 01205-4050567351 01206-4060567323
01201-4015008511 01202-4025008580 01203-4035008552 01204-4045008524 01205-4055008593 01206-4065008565

01201-4018331246 01202-4028331218 01203-4038331287 01204-4048331259 01205-4058331231 01206-4068331203

01201-4013209937 01202-4023209909 01203-4033209978 01204-4043209950 01205-4053209922 01206-4063209991

01201-4013208385 01202-4023208357 01203-4033208329 01204-4043208398 01205-4053208370 01206-4063208342

01201-4010329425 01202-4020329494 01203-4030329466 01204-4040329438 01205-4050329410 01206-4060329479

01201-4013206251
01201-4010324769
01201-4010326806
01201-4010301877

01201-4010309152 01202-4020309124 01203-4030309193 01204-4040309165 01205-4050309137 01206-4060309109
01201-4010355130 01202-4020355102 01203-4030355171 01204-4040355143 01205-4050355115 01206-4060355184
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OBVEZNE DAJATVE PO POSEBNIH PREDPISIH
Prihodki iz naslova podeljenih koncesij
Prihodki iz naslova podeljenih koncesij, ki pripadajo obþini
Prihodki iz naslova podeljenih koncesij, ki pripadajo obþini - zamudne obresti
Prihodki iz naslova podeljenih koncesij <z državne ravni, ki pripadajo obþini>
Prihodki od podeljenih koncesij za rudarsko pravico <ki pripadajo obþini>
Prihodki od podeljenih koncesij za vodno pravico, ki pripadajo obþinam
Prihodki od podeljenih koncesij za vodno pravico - zamudne obresti, ki pripadajo obþinam

Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov in razgradnjo izrabljenih
motornih vozil
01EZR-OBý83312kk Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov <kot prihodek obþine>
GLOBE IN STROŠKI POSTOPKA
Denarne kazni in stroški postopka o prekršku za kršitve obþinskih predpisov
01EZR-OBý05668kk Denarne kazni za prekrške, s katerimi se kršijo predpisi obþine
01EZR-OBý05673kk Denarne kazni - v upravni izvršbi - na ravni obþin
01EZR-OBý50085kk Povpreþnine na podlagi zakona o prekrških <stroški postopka obþinskega organa>

Posebna taksa na igralne avtomate
01EZR-OBý03294kk Posebna taksa na igralne avtomate
Okoljske dajatve za onesnaževanja okolja zaradi odvajanja odpadnih voda
01EZR-OBý32083kk Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda <kot prihodek obþine>
Zamudne obresti od okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda <kot
01EZR-OBý32099kk prihodek obþine>

BELTINCI
Šifra obþine
Šifra UE
Podraþun JFP
75019
62308

002

Št.

01201-4010252892 01202-4020252864 01203-4030252836 01204-4040252808 01205-4050252877 01206-4060252849
01201-4010252989 01202-4020252961 01203-4030252933 01204-4040252905 01205-4050252974 01206-4060252946

AJDOVŠýINA
Šifra obþine
Šifra UE
Podraþun JFP
75000
62014

001

DOPOLNILNI SEZNAM PODRAýUNOV JFP SKUPINE A
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DAVKI
Davki obþanov: davek od premoženja, davek na dedišþine in darila ter davek na dobitke od iger
na sreþo
01EZR-OBý02528kk Davek na dobitke od iger na sreþo
01EZR-OBý02529kk Zamudne obresti od davka na dobitke od iger na sreþo
TAKSE IN OKOLJSKE DAJATVE
Upravne takse
01EZR-OBý03091kk Upravne takse (tar. št. 1-10, tar. št. 36 in tar. št. 97-98 iz ZUT) - obþinske
01EZR-OBý03551kk Upravne takse s podroþja prometa in zvez (tar. št. 30, 1. in 2. toþka iz ZUT) - obþinske
Komunalne takse
01EZR-OBý32062kk Turistiþna taksa
01EZR-OBý03247kk Komunalne takse za taksam zavezane predmete - od pravnih oseb
01EZR-OBý03268kk Komunalne takse za taksam zavezane predmete - od fiziþnih oseb in zasebnikov
01EZR-OBý03018kk Druge komunalne takse

Shematiþni prikaz
podraþuna JFP
iz osnovnega
seznama

Oznaka obþine:
Oznaka vkljuþenosti podraþunov obþine v EZR države (1)

Stran
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Shematiþni prikaz
podraþuna JFP
Naziv podraþuna JFP
iz osnovnega
seznama
01EZR-OBý06228kk Drugi nedavþni prihodki - obþine
01EZR-OBý62233kk Prihodki od komunalnih prispevkov
01EZR-OBý62249kk Zamudne obresti od komunalnih prispevkov

Naziv obþine:

Oznaka obþine:
Oznaka vkljuþenosti podraþunov obþine v EZR države (1)
002

003

004

005

006

Št.
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AJDOVŠýINA
BELTINCI
BLED
BOHINJ
BOROVNICA
BOVEC
Šifra obþine
Šifra obþine
Šifra obþine
Šifra obþine
Šifra obþine
Šifra obþine
Šifra UE
Šifra UE
Šifra UE
Šifra UE
Šifra UE
Šifra UE
Podraþun JFP
Podraþun JFP
Podraþun JFP
Podraþun JFP
Podraþun JFP
Podraþun JFP
75000
75019
75027
75035
75043
75051
62014
62308
62391
62391
62561
62510
01201-4010622850 01202-4020622822 01203-4030622891 01204-4040622863 01205-4050622835 01206-4060622807
01201-4016223339 01202-4026223311 01203-4036223380 01204-4046223352 01205-4056223324 01206-4066223393
01201-4016224988 01202-4026224960 01203-4036224932 01204-4046224904 01205-4056224973 01206-4066224945

001

DOPOLNILNI SEZNAM PODRAýUNOV JFP SKUPINE A
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01207-4076217933 01208-4086217905 01209-4096217974 01210-4106217946 01211-4116217918 01212-4126217987 01213-4136217959 01214-4146217931 01215-4156217903 01216-4166217972 01217-4176217944
01207-4076218418 01208-4086218487 01209-4096218459 01210-4106218431 01211-4116218403 01212-4126218472 01213-4136218444 01214-4146218416 01215-4156218485 01216-4166218457 01217-4176218429
01207-4076220746 01208-4086220718 01209-4096220787 01210-4106220759 01211-4116220731 01212-4126220703 01213-4136220772 01214-4146220744 01215-4156220716 01216-4166220785 01217-4176220757

01207-4076228021 01208-4086228090 01209-4096228062 01210-4106228034 01211-4116228006 01212-4126228075 01213-4136228047 01214-4146228019 01215-4156228088 01216-4166228060 01217-4176228032
01207-8446221290 01208-8446221241 01209-8446221289 01210-8446221240 01211-8446221288 01212-8446221239 01213-8446221287 01214-8446221238 01215-8446221286 01216-8446221237 01217-8446221285

01207-8446222842 01208-8446222890 01209-8446222841 01210-8446222889 01211-8446222840 01212-8446222888 01213-8446222839 01214-8446222887 01215-8446222838 01216-8446222886 01217-8446222837

01207-8440515071 01208-8440515022 01209-8440515070 01210-8440515021 01211-8440515069 01212-8440515020 01213-8440515068 01214-8440515019 01215-8440515067 01216-8440515018 01217-8440515066
01207-4070612109 01208-4080612178 01209-4090612150 01210-4100612122 01211-4110612191 01212-4120612163 01213-4130612135 01214-4140612107 01215-4150612176 01216-4160612148 01217-4170612120

01EZR-OBý62179kk
01EZR-OBý62184kk
01EZR-OBý62207kk

01EZR-OBý62280kk
01EZR-84462212kk

01EZR-84462228kk

01EZR-84405150kk
01EZR-OBý06121kk

01209-4096230390
01209-4096230487
01209-4096236598
01209-4096235531
01209-4096237568
01209-4096234658

01210-4106230362
01210-4106230459
01210-4106236570
01210-4106235503
01210-4106237540
01210-4106234630

01211-4116230334
01211-4116230431
01211-4116236542
01211-4116235572
01211-4116237512
01211-4116234602

01212-4126230306
01212-4126230403
01212-4126236514
01212-4126235544
01212-4126237581
01212-4126234671

01213-4136230375
01213-4136230472
01213-4136236583
01213-4136235516
01213-4136237553
01213-4136234643

01214-4146230347
01214-4146230444
01214-4146236555
01214-4146235585
01214-4146237525
01214-4146234615

01215-4156230319
01215-4156230416
01215-4156236527
01215-4156235557
01215-4156237594
01215-4156234684

01216-4166230388
01216-4166230485
01216-4166236596
01216-4166235529
01216-4166237566
01216-4166234656

3/40

01217-4176230360
01217-4176230457
01217-4176236568
01217-4176235598
01217-4176237538
01217-4176234628

01217-4173206288
01217-4170324709
01217-4170326843
01217-4170301817
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01208-4086230321
01208-4086230418
01208-4086236529
01208-4086235559
01208-4086237596
01208-4086234686

01216-4163206219
01216-4160324737
01216-4160326871
01216-4160301845

01207-4076230349
01207-4076230446
01207-4076236557
01207-4076235587
01207-4076237527
01207-4076234617

01215-4153206247
01215-4150324765
01215-4150326802
01215-4150301873

01EZR-OBý62303kk
01EZR-OBý62304kk
01EZR-OBý62365kk
01EZR-OBý62355kk
01EZR-OBý62375kk
01EZR-OBý62346kk

01214-4143206275
01214-4140324793
01214-4140326830
01214-4140301804

01207-4070566810 01208-4080566879 01209-4090566851 01210-4100566823 01211-4110566892 01212-4120566864 01213-4130566836 01214-4140566808 01215-4150566877 01216-4160566849 01217-4170566821
01207-4070567392 01208-4080567364 01209-4090567336 01210-4100567308 01211-4110567377 01212-4120567349 01213-4130567321 01214-4140567390 01215-4150567362 01216-4160567334 01217-4170567306
01207-4075008537 01208-4085008509 01209-4095008578 01210-4105008550 01211-4115008522 01212-4125008591 01213-4135008563 01214-4145008535 01215-4155008507 01216-4165008576 01217-4175008548

01213-4133206206
01213-4130324724
01213-4130326858
01213-4130301832

01EZR-OBý05668kk
01EZR-OBý05673kk
01EZR-OBý50085kk

01212-4123206234
01212-4120324752
01212-4120326886
01212-4120301860

01207-4078331272 01208-4088331244 01209-4098331216 01210-4108331285 01211-4118331257 01212-4128331229 01213-4138331298 01214-4148331270 01215-4158331242 01216-4168331214 01217-4178331283

01211-4113206262
01211-4110324780
01211-4110326817
01211-4110301888

01EZR-OBý83312kk

01210-4103206290
01210-4100324711
01210-4100326845
01210-4100301819

01207-4073209963 01208-4083209935 01209-4093209907 01210-4103209976 01211-4113209948 01212-4123209920 01213-4133209989 01214-4143209961 01215-4153209933 01216-4163209905 01217-4173209974

01209-4093206221
01209-4090324739
01209-4090326873
01209-4090301847

01EZR-OBý32099kk

01208-4083206249
01208-4080324767
01208-4080326804
01208-4080301875

01207-4073208314 01208-4083208383 01209-4093208355 01210-4103208327 01211-4113208396 01212-4123208368 01213-4133208340 01214-4143208312 01215-4153208381 01216-4163208353 01217-4173208325

ýRNOMELJ
Šifra obþine
Šifra UE
Podraþun JFP
75167
62057

01EZR-OBý32083kk

ýRNA NA
KOROŠKEM
Šifra obþine
Šifra UE
Podraþun JFP
75159
62405

01207-4070329451 01208-4080329423 01209-4090329492 01210-4100329464 01211-4110329436 01212-4120329408 01213-4130329477 01214-4140329449 01215-4150329421 01216-4160329490 01217-4170329462

ýRENŠOVCI
Šifra obþine
Šifra UE
Podraþun JFP
75140
62227

017

01EZR-OBý03294kk

CERKNO
Šifra obþine
Šifra UE
Podraþun JFP
75132
62111

016

01207-4073206277
01207-4070324795
01207-4070326832
01207-4070301806

CERKNICA
Šifra obþine
Šifra UE
Podraþun JFP
75124
62049

CERKLJE NA
GORENJSKEM
Šifra obþine
Šifra UE
Podraþun JFP
75116
62189

015

01EZR-OBý32062kk
01EZR-OBý03247kk
01EZR-OBý03268kk
01EZR-OBý03018kk

CELJE
Šifra obþine
Šifra UE
Podraþun JFP
75108
62030

014

01207-4070309178 01208-4080309150 01209-4090309122 01210-4100309191 01211-4110309163 01212-4120309135 01213-4130309107 01214-4140309176 01215-4150309148 01216-4160309120 01217-4170309189
01207-4070355156 01208-4080355128 01209-4090355197 01210-4100355169 01211-4110355141 01212-4120355113 01213-4130355182 01214-4140355154 01215-4150355126 01216-4160355195 01217-4170355167

TIŠINA
Šifra obþine
Šifra UE
Podraþun JFP
75094
62308

013

012

01EZR-OBý03091kk
01EZR-OBý03551kk

BREŽICE
Šifra obþine
Šifra UE
Podraþun JFP
75086
62022

011

DOPOLNILNI SEZNAM PODRAýUNOV JFP SKUPINE A
010

Št.

01207-4070252821 01208-4080252890 01209-4090252862 01210-4100252834 01211-4110252806 01212-4120252875 01213-4130252847 01214-4140252819 01215-4150252888 01216-4160252860 01217-4170252832
01207-4070252918 01208-4080252987 01209-4090252959 01210-4100252931 01211-4110252903 01212-4120252972 01213-4130252944 01214-4140252916 01215-4150252985 01216-4160252957 01217-4170252929

BREZOVICA
Šifra obþine
Šifra UE
Podraþun JFP
75078
62243

BRDA
Šifra obþine
Šifra UE
Podraþun JFP
75060
62316

009

15724 /

01EZR-OBý02528kk
01EZR-OBý02529kk

Shematiþni prikaz
podraþuna JFP
iz osnovnega
seznama

008

007

Stran
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Shematiþni prikaz
podraþuna JFP
iz osnovnega
seznama
01EZR-OBý06228kk
01EZR-OBý62233kk
01EZR-OBý62249kk

008

009

011

012

013

DOPOLNILNI SEZNAM PODRAýUNOV JFP SKUPINE A
010

014

015

016

017

Št.
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CERKLJE NA
ýRNA NA
BRDA
BREZOVICA
BREŽICE
TIŠINA
CELJE
GORENJSKEM
CERKNICA
CERKNO
ýRENŠOVCI
KOROŠKEM
ýRNOMELJ
Šifra obþine
Šifra obþine
Šifra obþine
Šifra obþine
Šifra obþine
Šifra obþine
Šifra obþine
Šifra obþine
Šifra obþine
Šifra obþine
Šifra obþine
Šifra UE
Šifra UE
Šifra UE
Šifra UE
Šifra UE
Šifra UE
Šifra UE
Šifra UE
Šifra UE
Šifra UE
Šifra UE
Podraþun JFP
Podraþun JFP
Podraþun JFP
Podraþun JFP
Podraþun JFP
Podraþun JFP
Podraþun JFP
Podraþun JFP
Podraþun JFP
Podraþun JFP
Podraþun JFP
75060
75078
75086
75094
75108
75116
75124
75132
75140
75159
75167
62316
62243
62022
62308
62030
62189
62049
62111
62227
62405
62057
01207-4070622876 01208-4080622848 01209-4090622820 01210-4100622889 01211-4110622861 01212-4120622833 01213-4130622805 01214-4140622874 01215-4150622846 01216-4160622818 01217-4170622887
01207-4076223365 01208-4086223337 01209-4096223309 01210-4106223378 01211-4116223350 01212-4126223322 01213-4136223391 01214-4146223363 01215-4156223335 01216-4166223307 01217-4176223376
01207-4076224917 01208-4086224986 01209-4096224958 01210-4106224930 01211-4116224902 01212-4126224971 01213-4136224943 01214-4146224915 01215-4156224984 01216-4166224956 01217-4176224928

007
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01218-8440515017 01219-8440515065 01220-8440515016 01221-8440515064 01222-8440515015 01223-8440515063 01224-8440515014 01225-8440515062 01226-8440515013 01227-8440515061 01228-8440515012
01218-4180612189 01219-4190612161 01220-4200612133 01221-4210612105 01222-4220612174 01223-4230612146 01224-4240612118 01225-4250612187 01226-4260612159 01227-4270612131 01228-4280612103

01EZR-84405150kk
01EZR-OBý06121kk

01228-4286230343
01228-4286230440
01228-4286236551
01228-4286235581
01228-4286237521
01228-4286234611

01218-8446222885 01219-8446222836 01220-8446222884 01221-8446222835 01222-8446222883 01223-8446222834 01224-8446222882 01225-8446222833 01226-8446222881 01227-8446222832 01228-8446222880

01227-4276230371
01227-4276230468
01227-4276236579
01227-4276235512
01227-4276237549
01227-4276234639

01EZR-84462228kk

01226-4266230302
01226-4266230496
01226-4266236510
01226-4266235540
01226-4266237577
01226-4266234667

01218-4186228004 01219-4196228073 01220-4206228045 01221-4216228017 01222-4226228086 01223-4236228058 01224-4246228030 01225-4256228002 01226-4266228071 01227-4276228043 01228-4286228015
01218-8446221236 01219-8446221284 01220-8446221235 01221-8446221283 01222-8446221234 01223-8446221282 01224-8446221233 01225-8446221281 01226-8446221232 01227-8446221280 01228-8446221231

01225-4256230330
01225-4256230427
01225-4256236538
01225-4256235568
01225-4256237508
01225-4256234695

01EZR-OBý62280kk
01EZR-84462212kk

01224-4246230358
01224-4246230455
01224-4246236566
01224-4246235596
01224-4246237536
01224-4246234626

01218-4186217916 01219-4196217985 01220-4206217957 01221-4216217929 01222-4226217998 01223-4236217970 01224-4246217942 01225-4256217914 01226-4266217983 01227-4276217955 01228-4286217927
01218-4186218498 01219-4196218470 01220-4206218442 01221-4216218414 01222-4226218483 01223-4236218455 01224-4246218427 01225-4256218496 01226-4266218468 01227-4276218440 01228-4286218412
01218-4186220729 01219-4196220798 01220-4206220770 01221-4216220742 01222-4226220714 01223-4236220783 01224-4246220755 01225-4256220727 01226-4266220796 01227-4276220768 01228-4286220740

01223-4236230386
01223-4236230483
01223-4236236594
01223-4236235527
01223-4236237564
01223-4236234654

01EZR-OBý62179kk
01EZR-OBý62184kk
01EZR-OBý62207kk

01222-4226230317
01222-4226230414
01222-4226236525
01222-4226235555
01222-4226237592
01222-4226234682

01228-4283206271
01228-4280324789
01228-4280326826
01228-4280301897

01218-4186230332
01218-4186230429
01218-4186236540
01218-4186235570
01218-4186237510
01218-4186234697

01221-4216230345
01221-4216230442
01221-4216236553
01221-4216235583
01221-4216237523
01221-4216234613

01227-4273206202
01227-4270324720
01227-4270326854
01227-4270301828

01EZR-OBý62303kk
01EZR-OBý62304kk
01EZR-OBý62365kk
01EZR-OBý62355kk
01EZR-OBý62375kk
01EZR-OBý62346kk

01220-4206230373
01220-4206230470
01220-4206236581
01220-4206235514
01220-4206237551
01220-4206234641

01226-4263206230
01226-4260324748
01226-4260326882
01226-4260301856
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01219-4196230304
01219-4196230498
01219-4196236512
01219-4196235542
01219-4196237579
01219-4196234669

01225-4253206258
01225-4250324776
01225-4250326813
01225-4250301884

01218-4180566890 01219-4190566862 01220-4200566834 01221-4210566806 01222-4220566875 01223-4230566847 01224-4240566819 01225-4250566888 01226-4260566860 01227-4270566832 01228-4280566804
01218-4180567375 01219-4190567347 01220-4200567319 01221-4210567388 01222-4220567360 01223-4230567332 01224-4240567304 01225-4250567373 01226-4260567345 01227-4270567317 01228-4280567386
01218-4185008520 01219-4195008589 01220-4205008561 01221-4215008533 01222-4225008505 01223-4235008574 01224-4245008546 01225-4255008518 01226-4265008587 01227-4275008559 01228-4285008531

01224-4243206286
01224-4240324707
01224-4240326841
01224-4240301815

01EZR-OBý05668kk
01EZR-OBý05673kk
01EZR-OBý50085kk

01223-4233206217
01223-4230324735
01223-4230326869
01223-4230301843

01218-4188331255 01219-4198331227 01220-4208331296 01221-4218331268 01222-4228331240 01223-4238331212 01224-4248331281 01225-4258331253 01226-4268331225 01227-4278331294 01228-4288331266

01222-4223206245
01222-4220324763
01222-4220326897
01222-4220301871

01EZR-OBý83312kk

01221-4213206273
01221-4210324791
01221-4210326828
01221-4210301802

01218-4183209946 01219-4193209918 01220-4203209987 01221-4213209959 01222-4223209931 01223-4233209903 01224-4243209972 01225-4253209944 01226-4263209916 01227-4273209985 01228-4283209957

01220-4203206204
01220-4200324722
01220-4200326856
01220-4200301830

01EZR-OBý32099kk

01219-4193206232
01219-4190324750
01219-4190326884
01219-4190301858

01218-4183208394 01219-4193208366 01220-4203208338 01221-4213208310 01222-4223208379 01223-4233208351 01224-4243208323 01225-4253208392 01226-4263208364 01227-4273208336 01228-4283208308

GORIŠNICA
Šifra obþine
Šifra UE
Podraþun JFP
75272
62375

01EZR-OBý32083kk

GORENJA VASPOLJANE
Šifra obþine
Šifra UE
Podraþun JFP
75264
62499

028

01218-4180329434 01219-4190329406 01220-4200329475 01221-4210329447 01222-4220329419 01223-4230329488 01224-4240329460 01225-4250329432 01226-4260329404 01227-4270329473 01228-4280329445

DUPLEK
Šifra obþine
Šifra UE
Podraþun JFP
75256
62278

027

01EZR-OBý03294kk

DRAVOGRAD
Šifra obþine
Šifra UE
Podraþun JFP
75248
62073

026

01218-4183206260
01218-4180324778
01218-4180326815
01218-4180301886

DORNAVA
Šifra obþine
Šifra UE
Podraþun JFP
75230
62375

025

01EZR-OBý32062kk
01EZR-OBý03247kk
01EZR-OBý03268kk
01EZR-OBý03018kk

DOMŽALE
Šifra obþine
Šifra UE
Podraþun JFP
75221
62065

024

01218-4180309161 01219-4190309133 01220-4200309105 01221-4210309174 01222-4220309146 01223-4230309118 01224-4240309187 01225-4250309159 01226-4260309131 01227-4270309103 01228-4280309172
01218-4180355139 01219-4190355111 01220-4200355180 01221-4210355152 01222-4220355124 01223-4230355193 01224-4240355165 01225-4250355137 01226-4260355109 01227-4270355178 01228-4280355150

DOL PRI
LJUBLJANI
Šifra obþine
Šifra UE
Podraþun JFP
75213
62243

DOBROVAPOLHOV GRADEC
Šifra obþine
Šifra UE
Podraþun JFP
75205
62243

023

01EZR-OBý03091kk
01EZR-OBý03551kk

DOBREPOLJE
Šifra obþine
Šifra UE
Podraþun JFP
75191
62090

022

DOPOLNILNI SEZNAM PODRAýUNOV JFP SKUPINE A
021

Št.

01218-4180252804 01219-4190252873 01220-4200252845 01221-4210252817 01222-4220252886 01223-4230252858 01224-4240252830 01225-4250252802 01226-4260252871 01227-4270252843 01228-4280252815
01218-4180252998 01219-4190252970 01220-4200252942 01221-4210252914 01222-4220252983 01223-4230252955 01224-4240252927 01225-4250252996 01226-4260252968 01227-4270252940 01228-4280252912

DIVAýA
Šifra obþine
Šifra UE
Podraþun JFP
75183
62448

DESTRNIK
Šifra obþine
Šifra UE
Podraþun JFP
75175
62375

020

15726 /

01EZR-OBý02528kk
01EZR-OBý02529kk

Shematiþni prikaz
podraþuna JFP
iz osnovnega
seznama

019

018

Stran
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Shematiþni prikaz
podraþuna JFP
iz osnovnega
seznama
01EZR-OBý06228kk
01EZR-OBý62233kk
01EZR-OBý62249kk

019

020

022

023

024

DOPOLNILNI SEZNAM PODRAýUNOV JFP SKUPINE A
021

025

026

027

028

Št.
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DOBROVADOL PRI
GORENJA VASDESTRNIK
DIVAýA
DOBREPOLJE
POLHOV GRADEC
LJUBLJANI
DOMŽALE
DORNAVA
DRAVOGRAD
DUPLEK
POLJANE
GORIŠNICA
Šifra obþine
Šifra obþine
Šifra obþine
Šifra obþine
Šifra obþine
Šifra obþine
Šifra obþine
Šifra obþine
Šifra obþine
Šifra obþine
Šifra obþine
Šifra UE
Šifra UE
Šifra UE
Šifra UE
Šifra UE
Šifra UE
Šifra UE
Šifra UE
Šifra UE
Šifra UE
Šifra UE
Podraþun JFP
Podraþun JFP
Podraþun JFP
Podraþun JFP
Podraþun JFP
Podraþun JFP
Podraþun JFP
Podraþun JFP
Podraþun JFP
Podraþun JFP
Podraþun JFP
75175
75183
75191
75205
75213
75221
75230
75248
75256
75264
75272
62375
62448
62090
62243
62243
62065
62375
62073
62278
62499
62375
01218-4180622859 01219-4190622831 01220-4200622803 01221-4210622872 01222-4220622844 01223-4230622816 01224-4240622885 01225-4250622857 01226-4260622829 01227-4270622898 01228-4280622870
01218-4186223348 01219-4196223320 01220-4206223389 01221-4216223361 01222-4226223333 01223-4236223305 01224-4246223374 01225-4256223346 01226-4266223318 01227-4276223387 01228-4286223359
01218-4186224997 01219-4196224969 01220-4206224941 01221-4216224913 01222-4226224982 01223-4236224954 01224-4246224926 01225-4256224995 01226-4266224967 01227-4276224939 01228-4286224911

018
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15727

01229-4296217996 01230-4306217968 01231-4316217940 01232-4326217912 01233-4336217981 01234-4346217953 01235-4356217925 01236-4366217994 01237-4376217966 01238-4386217938 01239-4396217910
01229-4296218481 01230-4306218453 01231-4316218425 01232-4326218494 01233-4336218466 01234-4346218438 01235-4356218410 01236-4366218479 01237-4376218451 01238-4386218423 01239-4396218492
01229-4296220712 01230-4306220781 01231-4316220753 01232-4326220725 01233-4336220794 01234-4346220766 01235-4356220738 01236-4366220710 01237-4376220779 01238-4386220751 01239-4396220723

01229-4296228084 01230-4306228056 01231-4316228028 01232-4326228097 01233-4336228069 01234-4346228041 01235-4356228013 01236-4366228082 01237-4376228054 01238-4386228026 01239-4396228095
01229-8446221279 01230-8446221230 01231-8446221278 01232-8446221229 01233-8446221277 01234-8446221228 01235-8446221276 01236-8446221227 01237-8446221275 01238-8446221226 01239-8446221274

01229-8446222831 01230-8446222879 01231-8446222830 01232-8446222878 01233-8446222829 01234-8446222877 01235-8446222828 01236-8446222876 01237-8446222827 01238-8446222875 01239-8446222826

01229-8440515060 01230-8440515011 01231-8440515059 01232-8440515010 01233-8440515058 01234-8440515009 01235-8440515057 01236-8440515008 01237-8440515056 01238-8440515007 01239-8440515055
01229-4290612172 01230-4300612144 01231-4310612116 01232-4320612185 01233-4330612157 01234-4340612129 01235-4350612198 01236-4360612170 01237-4370612142 01238-4380612114 01239-4390612183

01EZR-OBý62179kk
01EZR-OBý62184kk
01EZR-OBý62207kk

01EZR-OBý62280kk
01EZR-84462212kk

01EZR-84462228kk

01EZR-84405150kk
01EZR-OBý06121kk

01231-4316230356
01231-4316230453
01231-4316236564
01231-4316235594
01231-4316237534
01231-4316234624

01232-4326230328
01232-4326230425
01232-4326236536
01232-4326235566
01232-4326237506
01232-4326234693

01233-4336230397
01233-4336230494
01233-4336236508
01233-4336235538
01233-4336237575
01233-4336234665

01234-4346230369
01234-4346230466
01234-4346236577
01234-4346235510
01234-4346237547
01234-4346234637

01235-4356230341
01235-4356230438
01235-4356236549
01235-4356235579
01235-4356237519
01235-4356234609

01236-4366230313
01236-4366230410
01236-4366236521
01236-4366235551
01236-4366237588
01236-4366234678

01237-4376230382
01237-4376230479
01237-4376236590
01237-4376235523
01237-4376237560
01237-4376234650

01238-4386230354
01238-4386230451
01238-4386236562
01238-4386235592
01238-4386237532
01238-4386234622

7/40

01239-4396230326
01239-4396230423
01239-4396236534
01239-4396235564
01239-4396237504
01239-4396234691

01239-4393206254
01239-4390324772
01239-4390326809
01239-4390301880
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01230-4306230384
01230-4306230481
01230-4306236592
01230-4306235525
01230-4306237562
01230-4306234652

01238-4383206282
01238-4380324703
01238-4380326837
01238-4380301811

01229-4296230315
01229-4296230412
01229-4296236523
01229-4296235553
01229-4296237590
01229-4296234680

01237-4373206213
01237-4370324731
01237-4370326865
01237-4370301839

01EZR-OBý62303kk
01EZR-OBý62304kk
01EZR-OBý62365kk
01EZR-OBý62355kk
01EZR-OBý62375kk
01EZR-OBý62346kk

01236-4363206241
01236-4360324759
01236-4360326893
01236-4360301867

01229-4290566873 01230-4300566845 01231-4310566817 01232-4320566886 01233-4330566858 01234-4340566830 01235-4350566802 01236-4360566871 01237-4370566843 01238-4380566815 01239-4390566884
01229-4290567358 01230-4300567330 01231-4310567302 01232-4320567371 01233-4330567343 01234-4340567315 01235-4350567384 01236-4360567356 01237-4370567328 01238-4380567397 01239-4390567369
01229-4295008503 01230-4305008572 01231-4315008544 01232-4325008516 01233-4335008585 01234-4345008557 01235-4355008529 01236-4365008598 01237-4375008570 01238-4385008542 01239-4395008514

01235-4353206269
01235-4350324787
01235-4350326824
01235-4350301895

01EZR-OBý05668kk
01EZR-OBý05673kk
01EZR-OBý50085kk

01234-4343206297
01234-4340324718
01234-4340326852
01234-4340301826

01229-4298331238 01230-4308331210 01231-4318331279 01232-4328331251 01233-4338331223 01234-4348331292 01235-4358331264 01236-4368331236 01237-4378331208 01238-4388331277 01239-4398331249

01233-4333206228
01233-4330324746
01233-4330326880
01233-4330301854

01EZR-OBý83312kk

01232-4323206256
01232-4320324774
01232-4320326811
01232-4320301882

01229-4293209929 01230-4303209998 01231-4313209970 01232-4323209942 01233-4333209914 01234-4343209983 01235-4353209955 01236-4363209927 01237-4373209996 01238-4383209968 01239-4393209940

01231-4313206284
01231-4310324705
01231-4310326839
01231-4310301813

01EZR-OBý32099kk

01230-4303206215
01230-4300324733
01230-4300326867
01230-4300301841

01229-4293208377 01230-4303208349 01231-4313208321 01232-4323208390 01233-4333208362 01234-4343208334 01235-4353208306 01236-4363208375 01237-4373208347 01238-4383208319 01239-4393208388

ILIRSKA BISTRICA IVANýNA GORICA
Šifra obþine
Šifra obþine
Šifra UE
Šifra UE
Podraþun JFP
Podraþun JFP
75370
75388
62120
62090

01EZR-OBý32083kk

IG
Šifra obþine
Šifra UE
Podraþun JFP
75361
62243

039

01229-4290329417 01230-4300329486 01231-4310329458 01232-4320329430 01233-4330329402 01234-4340329471 01235-4350329443 01236-4360329415 01237-4370329484 01238-4380329456 01239-4390329428

IDRIJA
Šifra obþine
Šifra UE
Podraþun JFP
75353
62111

038

01EZR-OBý03294kk

HRPELJE-KOZINA
Šifra obþine
Šifra UE
Podraþun JFP
75345
62448

037

01229-4293206243
01229-4290324761
01229-4290326895
01229-4290301869

HRASTNIK
Šifra obþine
Šifra UE
Podraþun JFP
75337
62103

036

01EZR-OBý32062kk
01EZR-OBý03247kk
01EZR-OBý03268kk
01EZR-OBý03018kk

ŠALOVCI
Šifra obþine
Šifra UE
Podraþun JFP
75329
62308

035

01229-4290309144 01230-4300309116 01231-4310309185 01232-4320309157 01233-4330309129 01234-4340309198 01235-4350309170 01236-4360309142 01237-4370309114 01238-4380309183 01239-4390309155
01229-4290355122 01230-4300355191 01231-4310355163 01232-4320355135 01233-4330355107 01234-4340355176 01235-4350355148 01236-4360355120 01237-4370355189 01238-4380355161 01239-4390355133

GROSUPLJE
Šifra obþine
Šifra UE
Podraþun JFP
75310
62090

034

01EZR-OBý03091kk
01EZR-OBý03551kk

GORNJI PETROVCI
Šifra obþine
Šifra UE
Podraþun JFP
75302
62308

033

DOPOLNILNI SEZNAM PODRAýUNOV JFP SKUPINE A
032

Št.

01229-4290252884 01230-4300252856 01231-4310252828 01232-4320252897 01233-4330252869 01234-4340252841 01235-4350252813 01236-4360252882 01237-4370252854 01238-4380252826 01239-4390252895
01229-4290252981 01230-4300252953 01231-4310252925 01232-4320252994 01233-4330252966 01234-4340252938 01235-4350252910 01236-4360252979 01237-4370252951 01238-4380252923 01239-4390252992

GORNJI GRAD
Šifra obþine
Šifra UE
Podraþun JFP
75299
62294

GORNJA
RADGONA
Šifra obþine
Šifra UE
Podraþun JFP
75280
62081

031

15728 /

01EZR-OBý02528kk
01EZR-OBý02529kk

Shematiþni prikaz
podraþuna JFP
iz osnovnega
seznama

030

029

Stran
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Shematiþni prikaz
podraþuna JFP
iz osnovnega
seznama
01EZR-OBý06228kk
01EZR-OBý62233kk
01EZR-OBý62249kk

030

031

033

034

035

DOPOLNILNI SEZNAM PODRAýUNOV JFP SKUPINE A
032

036

037

038

GORNJA
RADGONA
GORNJI GRAD
GORNJI PETROVCI
GROSUPLJE
ŠALOVCI
HRASTNIK
HRPELJE-KOZINA
IDRIJA
IG
ILIRSKA BISTRICA
Šifra obþine
Šifra obþine
Šifra obþine
Šifra obþine
Šifra obþine
Šifra obþine
Šifra obþine
Šifra obþine
Šifra obþine
Šifra obþine
Šifra UE
Šifra UE
Šifra UE
Šifra UE
Šifra UE
Šifra UE
Šifra UE
Šifra UE
Šifra UE
Šifra UE
Podraþun JFP
Podraþun JFP
Podraþun JFP
Podraþun JFP
Podraþun JFP
Podraþun JFP
Podraþun JFP
Podraþun JFP
Podraþun JFP
Podraþun JFP
75280
75299
75302
75310
75329
75337
75345
75353
75361
75370
62081
62294
62308
62090
62308
62103
62448
62111
62243
62120
01229-4290622842 01230-4300622814 01231-4310622883 01232-4320622855 01233-4330622827 01234-4340622896 01235-4350622868 01236-4360622840 01237-4370622812 01238-4380622881
01229-4296223331 01230-4306223303 01231-4316223372 01232-4326223344 01233-4336223316 01234-4346223385 01235-4356223357 01236-4366223329 01237-4376223398 01238-4386223370
01229-4296224980 01230-4306224952 01231-4316224924 01232-4326224993 01233-4336224965 01234-4346224937 01235-4356224909 01236-4366224978 01237-4376224950 01238-4386224922

029

Št.
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IVANýNA GORICA
Šifra obþine
Šifra UE
Podraþun JFP
75388
62090
01239-4390622853
01239-4396223342
01239-4396224991

039

Uradni list Republike Slovenije

15729

01240-4406217979 01241-4416217951 01242-4426217923 01243-4436217992 01244-4446217964 01245-4456217936 01246-4466217908 01247-4476217977 01248-4486217949 01249-4496217921 01250-4506217990
01240-4406218464 01241-4416218436 01242-4426218408 01243-4436218477 01244-4446218449 01245-4456218421 01246-4466218490 01247-4476218462 01248-4486218434 01249-4496218406 01250-4506218475
01240-4406220792 01241-4416220764 01242-4426220736 01243-4436220708 01244-4446220777 01245-4456220749 01246-4466220721 01247-4476220790 01248-4486220762 01249-4496220734 01250-4506220706

01240-4406228067 01241-4416228039 01242-4426228011 01243-4436228080 01244-4446228052 01245-4456228024 01246-4466228093 01247-4476228065 01248-4486228037 01249-4496228009 01250-4506228078
01240-8446221225 01241-8446221273 01242-8446221224 01243-8446221272 01244-8446221223 01245-8446221271 01246-8446221222 01247-8446221270 01248-8446221221 01249-8446221269 01250-8446221220

01240-8446222874 01241-8446222825 01242-8446222873 01243-8446222824 01244-8446222872 01245-8446222823 01246-8446222871 01247-8446222822 01248-8446222870 01249-8446222821 01250-8446222869

01240-8440515006 01241-8440515054 01242-8440515005 01243-8440515053 01244-8440515004 01245-8440515052 01246-8440515003 01247-8440515051 01248-8440515002 01249-8440515050 01250-8440515098
01240-4400612155 01241-4410612127 01242-4420612196 01243-4430612168 01244-4440612140 01245-4450612112 01246-4460612181 01247-4470612153 01248-4480612125 01249-4490612194 01250-4500612166

01EZR-OBý62280kk
01EZR-84462212kk

01EZR-84462228kk

01EZR-84405150kk
01EZR-OBý06121kk

01243-4436230311
01243-4436230408
01243-4436236519
01243-4436235549
01243-4436237586
01243-4436234676

01244-4446230380
01244-4446230477
01244-4446236588
01244-4446235521
01244-4446237558
01244-4446234648

01245-4456230352
01245-4456230449
01245-4456236560
01245-4456235590
01245-4456237530
01245-4456234620

01246-4466230324
01246-4466230421
01246-4466236532
01246-4466235562
01246-4466237502
01246-4466234689

01247-4476230393
01247-4476230490
01247-4476236504
01247-4476235534
01247-4476237571
01247-4476234661

01248-4486230365
01248-4486230462
01248-4486236573
01248-4486235506
01248-4486237543
01248-4486234633

01249-4496230337
01249-4496230434
01249-4496236545
01249-4496235575
01249-4496237515
01249-4496234605

9/40

01250-4506230309
01250-4506230406
01250-4506236517
01250-4506235547
01250-4506237584
01250-4506234674

01250-4503206237
01250-4500324755
01250-4500326889
01250-4500301863

01EZR-OBý62179kk
01EZR-OBý62184kk
01EZR-OBý62207kk

01242-4426230339
01242-4426230436
01242-4426236547
01242-4426235577
01242-4426237517
01242-4426234607

01249-4493206265
01249-4490324783
01249-4490326820
01249-4490301891
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01241-4416230367
01241-4416230464
01241-4416236575
01241-4416235508
01241-4416237545
01241-4416234635

01248-4483206293
01248-4480324714
01248-4480326848
01248-4480301822

01240-4406230395
01240-4406230492
01240-4406236506
01240-4406235536
01240-4406237573
01240-4406234663

01247-4473206224
01247-4470324742
01247-4470326876
01247-4470301850

01EZR-OBý62303kk
01EZR-OBý62304kk
01EZR-OBý62365kk
01EZR-OBý62355kk
01EZR-OBý62375kk
01EZR-OBý62346kk

01246-4463206252
01246-4460324770
01246-4460326807
01246-4460301878

01240-4400566856 01241-4410566828 01242-4420566897 01243-4430566869 01244-4440566841 01245-4450566813 01246-4460566882 01247-4470566854 01248-4480566826 01249-4490566895 01250-4500566867
01240-4400567341 01241-4410567313 01242-4420567382 01243-4430567354 01244-4440567326 01245-4450567395 01246-4460567367 01247-4470567339 01248-4480567311 01249-4490567380 01250-4500567352
01240-4405008583 01241-4415008555 01242-4425008527 01243-4435008596 01244-4445008568 01245-4455008540 01246-4465008512 01247-4475008581 01248-4485008553 01249-4495008525 01250-4505008594

01245-4453206280
01245-4450324798
01245-4450326835
01245-4450301809

01EZR-OBý05668kk
01EZR-OBý05673kk
01EZR-OBý50085kk

01244-4443206211
01244-4440324729
01244-4440326863
01244-4440301837

01240-4408331221 01241-4418331290 01242-4428331262 01243-4438331234 01244-4448331206 01245-4458331275 01246-4468331247 01247-4478331219 01248-4488331288 01249-4498331260 01250-4508331232

01243-4433206239
01243-4430324757
01243-4430326891
01243-4430301865

01EZR-OBý83312kk

01242-4423206267
01242-4420324785
01242-4420326822
01242-4420301893

01240-4403209912 01241-4413209981 01242-4423209953 01243-4433209925 01244-4443209994 01245-4453209966 01246-4463209938 01247-4473209910 01248-4483209979 01249-4493209951 01250-4503209923

01241-4413206295
01241-4410324716
01241-4410326850
01241-4410301824

01EZR-OBý32099kk

KOPER CAPODISTRIA
Šifra obþine
Šifra UE
Podraþun JFP
75493
62170

01240-4403208360 01241-4413208332 01242-4423208304 01243-4433208373 01244-4443208345 01245-4453208317 01246-4463208386 01247-4473208358 01248-4483208330 01249-4493208302 01250-4503208371

KOMEN
Šifra obþine
Šifra UE
Podraþun JFP
75485
62448

01EZR-OBý32083kk

KOýEVJE
Šifra obþine
Šifra UE
Podraþun JFP
75477
62162

050

01240-4400329497 01241-4410329469 01242-4420329441 01243-4430329413 01244-4440329482 01245-4450329454 01246-4460329426 01247-4470329495 01248-4480329467 01249-4490329439 01250-4500329411

KOBILJE
Šifra obþine
Šifra UE
Podraþun JFP
75469
62227

049

01EZR-OBý03294kk

KOBARID
Šifra obþine
Šifra UE
Podraþun JFP
75450
62510

048

01240-4403206226
01240-4400324744
01240-4400326878
01240-4400301852

KIDRIýEVO
Šifra obþine
Šifra UE
Podraþun JFP
75442
62375

047

01EZR-OBý32062kk
01EZR-OBý03247kk
01EZR-OBý03268kk
01EZR-OBý03018kk

KANAL
Šifra obþine
Šifra UE
Podraþun JFP
75434
62316

046

01240-4400309127 01241-4410309196 01242-4420309168 01243-4430309140 01244-4440309112 01245-4450309181 01246-4460309153 01247-4470309125 01248-4480309194 01249-4490309166 01250-4500309138
01240-4400355105 01241-4410355174 01242-4420355146 01243-4430355118 01244-4440355187 01245-4450355159 01246-4460355131 01247-4470355103 01248-4480355172 01249-4490355144 01250-4500355116

KAMNIK
Šifra obþine
Šifra UE
Podraþun JFP
75426
62154

045

01EZR-OBý03091kk
01EZR-OBý03551kk

JURŠINCI
Šifra obþine
Šifra UE
Podraþun JFP
75418
62375

044

DOPOLNILNI SEZNAM PODRAýUNOV JFP SKUPINE A
043

Št.

01240-4400252867 01241-4410252839 01242-4420252811 01243-4430252880 01244-4440252852 01245-4450252824 01246-4460252893 01247-4470252865 01248-4480252837 01249-4490252809 01250-4500252878
01240-4400252964 01241-4410252936 01242-4420252908 01243-4430252977 01244-4440252949 01245-4450252921 01246-4460252990 01247-4470252962 01248-4480252934 01249-4490252906 01250-4500252975

JESENICE
Šifra obþine
Šifra UE
Podraþun JFP
75400
62146

IZOLA - ISOLA
Šifra obþine
Šifra UE
Podraþun JFP
75396
62138

042

15730 /

01EZR-OBý02528kk
01EZR-OBý02529kk

Shematiþni prikaz
podraþuna JFP
iz osnovnega
seznama

041

040

Stran
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Shematiþni prikaz
podraþuna JFP
iz osnovnega
seznama
01EZR-OBý06228kk
01EZR-OBý62233kk
01EZR-OBý62249kk

041

042

044

045

046

DOPOLNILNI SEZNAM PODRAýUNOV JFP SKUPINE A
043

047

048

049

050

Št.
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KOPER IZOLA - ISOLA
JESENICE
JURŠINCI
KAMNIK
KANAL
KIDRIýEVO
KOBARID
KOBILJE
KOýEVJE
KOMEN
CAPODISTRIA
Šifra obþine
Šifra obþine
Šifra obþine
Šifra obþine
Šifra obþine
Šifra obþine
Šifra obþine
Šifra obþine
Šifra obþine
Šifra obþine
Šifra obþine
Šifra UE
Šifra UE
Šifra UE
Šifra UE
Šifra UE
Šifra UE
Šifra UE
Šifra UE
Šifra UE
Šifra UE
Šifra UE
Podraþun JFP
Podraþun JFP
Podraþun JFP
Podraþun JFP
Podraþun JFP
Podraþun JFP
Podraþun JFP
Podraþun JFP
Podraþun JFP
Podraþun JFP
Podraþun JFP
75396
75400
75418
75426
75434
75442
75450
75469
75477
75485
75493
62138
62146
62375
62154
62316
62375
62510
62227
62162
62448
62170
01240-4400622825 01241-4410622894 01242-4420622866 01243-4430622838 01244-4440622810 01245-4450622879 01246-4460622851 01247-4470622823 01248-4480622892 01249-4490622864 01250-4500622836
01240-4406223314 01241-4416223383 01242-4426223355 01243-4436223327 01244-4446223396 01245-4456223368 01246-4466223340 01247-4476223312 01248-4486223381 01249-4496223353 01250-4506223325
01240-4406224963 01241-4416224935 01242-4426224907 01243-4436224976 01244-4446224948 01245-4456224920 01246-4466224989 01247-4476224961 01248-4486224933 01249-4496224905 01250-4506224974

040
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01251-4516217962 01252-4526217934 01253-4536217906 01254-4546217975 01255-4556217947 01256-4566217919 01257-4576217988 01258-4586217960 01259-4596217932 01260-4606217904 01261-4616217973
01251-4516218447 01252-4526218419 01253-4536218488 01254-4546218460 01255-4556218432 01256-4566218404 01257-4576218473 01258-4586218445 01259-4596218417 01260-4606218486 01261-4616218458
01251-4516220775 01252-4526220747 01253-4536220719 01254-4546220788 01255-4556220760 01256-4566220732 01257-4576220704 01258-4586220773 01259-4596220745 01260-4606220717 01261-4616220786

01251-4516228050 01252-4526228022 01253-4536228091 01254-4546228063 01255-4556228035 01256-4566228007 01257-4576228076 01258-4586228048 01259-4596228020 01260-4606228089 01261-4616228061
01251-8446221268 01252-8446221219 01253-8446221267 01254-8446221218 01255-8446221266 01256-8446221217 01257-8446221265 01258-8446221216 01259-8446221264 01260-8446221215 01261-8446221263

01251-8446222820 01252-8446222868 01253-8446222819 01254-8446222867 01255-8446222818 01256-8446222866 01257-8446222817 01258-8446222865 01259-8446222816 01260-8446222864 01261-8446222815

01251-8440515049 01252-8440515097 01253-8440515048 01254-8440515096 01255-8440515047 01256-8440515095 01257-8440515046 01258-8440515094 01259-8440515045 01260-8440515093 01261-8440515044
01251-4510612138 01252-4520612110 01253-4530612179 01254-4540612151 01255-4550612123 01256-4560612192 01257-4570612164 01258-4580612136 01259-4590612108 01260-4600612177 01261-4610612149

01EZR-OBý62179kk
01EZR-OBý62184kk
01EZR-OBý62207kk

01EZR-OBý62280kk
01EZR-84462212kk

01EZR-84462228kk

01EZR-84405150kk
01EZR-OBý06121kk

01253-4536230322
01253-4536230419
01253-4536236530
01253-4536235560
01253-4536237597
01253-4536234687

01254-4546230391
01254-4546230488
01254-4546236502
01254-4546235532
01254-4546237569
01254-4546234659

01255-4556230363
01255-4556230460
01255-4556236571
01255-4556235504
01255-4556237541
01255-4556234631

01256-4566230335
01256-4566230432
01256-4566236543
01256-4566235573
01256-4566237513
01256-4566234603

01257-4576230307
01257-4576230404
01257-4576236515
01257-4576235545
01257-4576237582
01257-4576234672

01258-4586230376
01258-4586230473
01258-4586236584
01258-4586235517
01258-4586237554
01258-4586234644

01259-4596230348
01259-4596230445
01259-4596236556
01259-4596235586
01259-4596237526
01259-4596234616

01260-4606230320
01260-4606230417
01260-4606236528
01260-4606235558
01260-4606237595
01260-4606234685

11/40

01261-4616230389
01261-4616230486
01261-4616236597
01261-4616235530
01261-4616237567
01261-4616234657

01261-4613206220
01261-4610324738
01261-4610326872
01261-4610301846
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01252-4526230350
01252-4526230447
01252-4526236558
01252-4526235588
01252-4526237528
01252-4526234618

01260-4603206248
01260-4600324766
01260-4600326803
01260-4600301874

01251-4516230378
01251-4516230475
01251-4516236586
01251-4516235519
01251-4516237556
01251-4516234646

01259-4593206276
01259-4590324794
01259-4590326831
01259-4590301805

01EZR-OBý62303kk
01EZR-OBý62304kk
01EZR-OBý62365kk
01EZR-OBý62355kk
01EZR-OBý62375kk
01EZR-OBý62346kk

01258-4583206207
01258-4580324725
01258-4580326859
01258-4580301833

01251-4510566839 01252-4520566811 01253-4530566880 01254-4540566852 01255-4550566824 01256-4560566893 01257-4570566865 01258-4580566837 01259-4590566809 01260-4600566878 01261-4610566850
01251-4510567324 01252-4520567393 01253-4530567365 01254-4540567337 01255-4550567309 01256-4560567378 01257-4570567350 01258-4580567322 01259-4590567391 01260-4600567363 01261-4610567335
01251-4515008566 01252-4525008538 01253-4535008510 01254-4545008579 01255-4555008551 01256-4565008523 01257-4575008592 01258-4585008564 01259-4595008536 01260-4605008508 01261-4615008577

01257-4573206235
01257-4570324753
01257-4570326887
01257-4570301861

01EZR-OBý05668kk
01EZR-OBý05673kk
01EZR-OBý50085kk

01256-4563206263
01256-4560324781
01256-4560326818
01256-4560301889

01251-4518331204 01252-4528331273 01253-4538331245 01254-4548331217 01255-4558331286 01256-4568331258 01257-4578331230 01258-4588331202 01259-4598331271 01260-4608331243 01261-4618331215

01255-4553206291
01255-4550324712
01255-4550326846
01255-4550301820

01EZR-OBý83312kk

01254-4543206222
01254-4540324740
01254-4540326874
01254-4540301848

01251-4513209992 01252-4523209964 01253-4533209936 01254-4543209908 01255-4553209977 01256-4563209949 01257-4573209921 01258-4583209990 01259-4593209962 01260-4603209934 01261-4613209906

01253-4533206250
01253-4530324768
01253-4530326805
01253-4530301876

01EZR-OBý32099kk

01252-4523206278
01252-4520324796
01252-4520326833
01252-4520301807

01251-4513208343 01252-4523208315 01253-4533208384 01254-4543208356 01255-4553208328 01256-4563208397 01257-4573208369 01258-4583208341 01259-4593208313 01260-4603208382 01261-4613208354

LJUBLJANA
Šifra obþine
Šifra UE
Podraþun JFP
75604
62243

01EZR-OBý32083kk

LITIJA
Šifra obþine
Šifra UE
Podraþun JFP
75590
62235

LENDAVA LENDVA
Šifra obþine
Šifra UE
Podraþun JFP
75582
62227

01251-4510329480 01252-4520329452 01253-4530329424 01254-4540329493 01255-4550329465 01256-4560329437 01257-4570329409 01258-4580329478 01259-4590329450 01260-4600329422 01261-4610329491

LENART
Šifra obþine
Šifra UE
Podraþun JFP
75574
62219

061

01EZR-OBý03294kk

LAŠKO
Šifra obþine
Šifra UE
Podraþun JFP
75566
62200

060

059

01251-4513206209
01251-4510324727
01251-4510326861
01251-4510301835

KUZMA
Šifra obþine
Šifra UE
Podraþun JFP
75558
62308

058

01EZR-OBý32062kk
01EZR-OBý03247kk
01EZR-OBý03268kk
01EZR-OBý03018kk

KUNGOTA
Šifra obþine
Šifra UE
Podraþun JFP
75540
62340

057

01251-4510309110 01252-4520309179 01253-4530309151 01254-4540309123 01255-4550309192 01256-4560309164 01257-4570309136 01258-4580309108 01259-4590309177 01260-4600309149 01261-4610309121
01251-4510355185 01252-4520355157 01253-4530355129 01254-4540355198 01255-4550355170 01256-4560355142 01257-4570355114 01258-4580355183 01259-4590355155 01260-4600355127 01261-4610355196

KRŠKO
Šifra obþine
Šifra UE
Podraþun JFP
75531
62197

056

01EZR-OBý03091kk
01EZR-OBý03551kk

KRANJSKA GORA
Šifra obþine
Šifra UE
Podraþun JFP
75523
62146

055

DOPOLNILNI SEZNAM PODRAýUNOV JFP SKUPINE A
054

Št.

01251-4510252850 01252-4520252822 01253-4530252891 01254-4540252863 01255-4550252835 01256-4560252807 01257-4570252876 01258-4580252848 01259-4590252820 01260-4600252889 01261-4610252861
01251-4510252947 01252-4520252919 01253-4530252988 01254-4540252960 01255-4550252932 01256-4560252904 01257-4570252973 01258-4580252945 01259-4590252917 01260-4600252986 01261-4610252958

KRANJ
Šifra obþine
Šifra UE
Podraþun JFP
75515
62189

KOZJE
Šifra obþine
Šifra UE
Podraþun JFP
75507
62502

053

15732 /

01EZR-OBý02528kk
01EZR-OBý02529kk

Shematiþni prikaz
podraþuna JFP
iz osnovnega
seznama

052

051

Stran
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Shematiþni prikaz
podraþuna JFP
iz osnovnega
seznama
01EZR-OBý06228kk
01EZR-OBý62233kk
01EZR-OBý62249kk

052

053

055

056

057

DOPOLNILNI SEZNAM PODRAýUNOV JFP SKUPINE A
054

058

059

060

061

Št.
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Stran
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LENDAVA KOZJE
KRANJ
KRANJSKA GORA
KRŠKO
KUNGOTA
KUZMA
LAŠKO
LENART
LENDVA
LITIJA
LJUBLJANA
Šifra obþine
Šifra obþine
Šifra obþine
Šifra obþine
Šifra obþine
Šifra obþine
Šifra obþine
Šifra obþine
Šifra obþine
Šifra obþine
Šifra obþine
Šifra UE
Šifra UE
Šifra UE
Šifra UE
Šifra UE
Šifra UE
Šifra UE
Šifra UE
Šifra UE
Šifra UE
Šifra UE
Podraþun JFP
Podraþun JFP
Podraþun JFP
Podraþun JFP
Podraþun JFP
Podraþun JFP
Podraþun JFP
Podraþun JFP
Podraþun JFP
Podraþun JFP
Podraþun JFP
75507
75515
75523
75531
75540
75558
75566
75574
75582
75590
75604
62502
62189
62146
62197
62340
62308
62200
62219
62227
62235
62243
01251-4510622808 01252-4520622877 01253-4530622849 01254-4540622821 01255-4550622890 01256-4560622862 01257-4570622834 01258-4580622806 01259-4590622875 01260-4600622847 01261-4610622819
01251-4516223394 01252-4526223366 01253-4536223338 01254-4546223310 01255-4556223379 01256-4566223351 01257-4576223323 01258-4586223392 01259-4596223364 01260-4606223336 01261-4616223308
01251-4516224946 01252-4526224918 01253-4536224987 01254-4546224959 01255-4556224931 01256-4566224903 01257-4576224972 01258-4586224944 01259-4596224916 01260-4606224985 01261-4616224957

051
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01262-4626217945 01263-4636217917 01264-4646217986 01265-4656217958 01266-4666217930 01267-4676217902 01268-4686217971 01269-4696217943 01270-4706217915 01271-4716217984 01272-4726217956
01262-4626218430 01263-4636218402 01264-4646218471 01265-4656218443 01266-4666218415 01267-4676218484 01268-4686218456 01269-4696218428 01270-4706218497 01271-4716218469 01272-4726218441
01262-4626220758 01263-4636220730 01264-4646220702 01265-4656220771 01266-4666220743 01267-4676220715 01268-4686220784 01269-4696220756 01270-4706220728 01271-4716220797 01272-4726220769

01262-4626228033 01263-4636228005 01264-4646228074 01265-4656228046 01266-4666228018 01267-4676228087 01268-4686228059 01269-4696228031 01270-4706228003 01271-4716228072 01272-4726228044
01262-8446221214 01263-8446221262 01264-8446221213 01265-8446221261 01266-8446221212 01267-8446221260 01268-8446221211 01269-8446221259 01270-8446221210 01271-8446221258 01272-8446221209

01262-8446222863 01263-8446222814 01264-8446222862 01265-8446222813 01266-8446222861 01267-8446222812 01268-8446222860 01269-8446222811 01270-8446222859 01271-8446222810 01272-8446222858

01262-8440515092 01263-8440515043 01264-8440515091 01265-8440515042 01266-8440515090 01267-8440515041 01268-8440515089 01269-8440515040 01270-8440515088 01271-8440515039 01272-8440515087
01262-4620612121 01263-4630612190 01264-4640612162 01265-4650612134 01266-4660612106 01267-4670612175 01268-4680612147 01269-4690612119 01270-4700612188 01271-4710612160 01272-4720612132

01EZR-OBý62280kk
01EZR-84462212kk

01EZR-84462228kk

01EZR-84405150kk
01EZR-OBý06121kk

01265-4656230374
01265-4656230471
01265-4656236582
01265-4656235515
01265-4656237552
01265-4656234642

01266-4666230346
01266-4666230443
01266-4666236554
01266-4666235584
01266-4666237524
01266-4666234614

01267-4676230318
01267-4676230415
01267-4676236526
01267-4676235556
01267-4676237593
01267-4676234683

01268-4686230387
01268-4686230484
01268-4686236595
01268-4686235528
01268-4686237565
01268-4686234655

01269-4696230359
01269-4696230456
01269-4696236567
01269-4696235597
01269-4696237537
01269-4696234627

01270-4706230331
01270-4706230428
01270-4706236539
01270-4706235569
01270-4706237509
01270-4706234696

01271-4716230303
01271-4716230497
01271-4716236511
01271-4716235541
01271-4716237578
01271-4716234668

13/40

01272-4726230372
01272-4726230469
01272-4726236580
01272-4726235513
01272-4726237550
01272-4726234640

01272-4723206203
01272-4720324721
01272-4720326855
01272-4720301829

01EZR-OBý62179kk
01EZR-OBý62184kk
01EZR-OBý62207kk

01264-4646230305
01264-4646230402
01264-4646236513
01264-4646235543
01264-4646237580
01264-4646234670

01271-4713206231
01271-4710324749
01271-4710326883
01271-4710301857
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01263-4636230333
01263-4636230430
01263-4636236541
01263-4636235571
01263-4636237511
01263-4636234698

01270-4703206259
01270-4700324777
01270-4700326814
01270-4700301885

01262-4626230361
01262-4626230458
01262-4626236569
01262-4626235502
01262-4626237539
01262-4626234629

01269-4693206287
01269-4690324708
01269-4690326842
01269-4690301816

01EZR-OBý62303kk
01EZR-OBý62304kk
01EZR-OBý62365kk
01EZR-OBý62355kk
01EZR-OBý62375kk
01EZR-OBý62346kk

01268-4683206218
01268-4680324736
01268-4680326870
01268-4680301844

01262-4620566822 01263-4630566891 01264-4640566863 01265-4650566835 01266-4660566807 01267-4670566876 01268-4680566848 01269-4690566820 01270-4700566889 01271-4710566861 01272-4720566833
01262-4620567307 01263-4630567376 01264-4640567348 01265-4650567320 01266-4660567389 01267-4670567361 01268-4680567333 01269-4690567305 01270-4700567374 01271-4710567346 01272-4720567318
01262-4625008549 01263-4635008521 01264-4645008590 01265-4655008562 01266-4665008534 01267-4675008506 01268-4685008575 01269-4695008547 01270-4705008519 01271-4715008588 01272-4725008560

01267-4673206246
01267-4670324764
01267-4670326898
01267-4670301872

01EZR-OBý05668kk
01EZR-OBý05673kk
01EZR-OBý50085kk

01266-4663206274
01266-4660324792
01266-4660326829
01266-4660301803

01262-4628331284 01263-4638331256 01264-4648331228 01265-4658331297 01266-4668331269 01267-4678331241 01268-4688331213 01269-4698331282 01270-4708331254 01271-4718331226 01272-4728331295

01265-4653206205
01265-4650324723
01265-4650326857
01265-4650301831

01EZR-OBý83312kk

01264-4643206233
01264-4640324751
01264-4640326885
01264-4640301859

01262-4623209975 01263-4633209947 01264-4643209919 01265-4653209988 01266-4663209960 01267-4673209932 01268-4683209904 01269-4693209973 01270-4703209945 01271-4713209917 01272-4723209986

01263-4633206261
01263-4630324779
01263-4630326816
01263-4630301887

01EZR-OBý32099kk

MENGEŠ
Šifra obþine
Šifra UE
Podraþun JFP
75710
62065

01262-4623208326 01263-4633208395 01264-4643208367 01265-4653208339 01266-4663208311 01267-4673208380 01268-4683208352 01269-4693208324 01270-4703208393 01271-4713208365 01272-4723208337

MEDVODE
Šifra obþine
Šifra UE
Podraþun JFP
75701
62243

01EZR-OBý32083kk

MARIBOR
Šifra obþine
Šifra UE
Podraþun JFP
75698
62278

072

01262-4620329463 01263-4630329435 01264-4640329407 01265-4650329476 01266-4660329448 01267-4670329420 01268-4680329489 01269-4690329461 01270-4700329433 01271-4710329405 01272-4720329474

MAJŠPERK
Šifra obþine
Šifra UE
Podraþun JFP
75680
62375

071

01EZR-OBý03294kk

LUKOVICA
Šifra obþine
Šifra UE
Podraþun JFP
75671
62065

070

01262-4623206289
01262-4620324710
01262-4620326844
01262-4620301818

LUýE
Šifra obþine
Šifra UE
Podraþun JFP
75663
62294

069

01EZR-OBý32062kk
01EZR-OBý03247kk
01EZR-OBý03268kk
01EZR-OBý03018kk

LOŠKI POTOK
Šifra obþine
Šifra UE
Podraþun JFP
75655
62413

068

01262-4620309190 01263-4630309162 01264-4640309134 01265-4650309106 01266-4660309175 01267-4670309147 01268-4680309119 01269-4690309188 01270-4700309160 01271-4710309132 01272-4720309104
01262-4620355168 01263-4630355140 01264-4640355112 01265-4650355181 01266-4660355153 01267-4670355125 01268-4680355194 01269-4690355166 01270-4700355138 01271-4710355110 01272-4720355179

LOŠKA DOLINA
Šifra obþine
Šifra UE
Podraþun JFP
75647
62049

067

01EZR-OBý03091kk
01EZR-OBý03551kk

LOGATEC
Šifra obþine
Šifra UE
Podraþun JFP
75639
62260

066

DOPOLNILNI SEZNAM PODRAýUNOV JFP SKUPINE A
065

Št.

01262-4620252833 01263-4630252805 01264-4640252874 01265-4650252846 01266-4660252818 01267-4670252887 01268-4680252859 01269-4690252831 01270-4700252803 01271-4710252872 01272-4720252844
01262-4620252930 01263-4630252902 01264-4640252971 01265-4650252943 01266-4660252915 01267-4670252984 01268-4680252956 01269-4690252928 01270-4700252997 01271-4710252969 01272-4720252941

LJUTOMER
Šifra obþine
Šifra UE
Podraþun JFP
75620
62251

LJUBNO
Šifra obþine
Šifra UE
Podraþun JFP
75612
62294

064

15734 /

01EZR-OBý02528kk
01EZR-OBý02529kk

Shematiþni prikaz
podraþuna JFP
iz osnovnega
seznama

063

062

Stran
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Shematiþni prikaz
podraþuna JFP
iz osnovnega
seznama
01EZR-OBý06228kk
01EZR-OBý62233kk
01EZR-OBý62249kk

063

064

066

067

068

DOPOLNILNI SEZNAM PODRAýUNOV JFP SKUPINE A
065

069

070

071

072

Št.
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LJUBNO
LJUTOMER
LOGATEC
LOŠKA DOLINA
LOŠKI POTOK
LUýE
LUKOVICA
MAJŠPERK
MARIBOR
MEDVODE
MENGEŠ
Šifra obþine
Šifra obþine
Šifra obþine
Šifra obþine
Šifra obþine
Šifra obþine
Šifra obþine
Šifra obþine
Šifra obþine
Šifra obþine
Šifra obþine
Šifra UE
Šifra UE
Šifra UE
Šifra UE
Šifra UE
Šifra UE
Šifra UE
Šifra UE
Šifra UE
Šifra UE
Šifra UE
Podraþun JFP
Podraþun JFP
Podraþun JFP
Podraþun JFP
Podraþun JFP
Podraþun JFP
Podraþun JFP
Podraþun JFP
Podraþun JFP
Podraþun JFP
Podraþun JFP
75612
75620
75639
75647
75655
75663
75671
75680
75698
75701
75710
62294
62251
62260
62049
62413
62294
62065
62375
62278
62243
62065
01262-4620622888 01263-4630622860 01264-4640622832 01265-4650622804 01266-4660622873 01267-4670622845 01268-4680622817 01269-4690622886 01270-4700622858 01271-4710622830 01272-4720622802
01262-4626223377 01263-4636223349 01264-4646223321 01265-4656223390 01266-4666223362 01267-4676223334 01268-4686223306 01269-4696223375 01270-4706223347 01271-4716223319 01272-4726223388
01262-4626224929 01263-4636224998 01264-4646224970 01265-4656224942 01266-4666224914 01267-4676224983 01268-4686224955 01269-4696224927 01270-4706224996 01271-4716224968 01272-4726224940

062
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01273-4736217928 01274-4746217997 01275-4756217969 01276-4766217941 01277-4776217913 01278-4786217982 01279-4796217954 01280-4806217926 01281-4816217995 01282-4826217967 01283-4836217939
01273-4736218413 01274-4746218482 01275-4756218454 01276-4766218426 01277-4776218495 01278-4786218467 01279-4796218439 01280-4806218411 01281-4816218480 01282-4826218452 01283-4836218424
01273-4736220741 01274-4746220713 01275-4756220782 01276-4766220754 01277-4776220726 01278-4786220795 01279-4796220767 01280-4806220739 01281-4816220711 01282-4826220780 01283-4836220752

01273-4736228016 01274-4746228085 01275-4756228057 01276-4766228029 01277-4776228098 01278-4786228070 01279-4796228042 01280-4806228014 01281-4816228083 01282-4826228055 01283-4836228027
01273-8446221257 01274-8446221208 01275-8446221256 01276-8446221207 01277-8446221255 01278-8446221206 01279-8446221254 01280-8446221205 01281-8446221253 01282-8446221204 01283-8446221252

01273-8446222809 01274-8446222857 01275-8446222808 01276-8446222856 01277-8446222807 01278-8446222855 01279-8446222806 01280-8446222854 01281-8446222805 01282-8446222853 01283-8446222804

01273-8440515038 01274-8440515086 01275-8440515037 01276-8440515085 01277-8440515036 01278-8440515084 01279-8440515035 01280-8440515083 01281-8440515034 01282-8440515082 01283-8440515033
01273-4730612104 01274-4740612173 01275-4750612145 01276-4760612117 01277-4770612186 01278-4780612158 01279-4790612130 01280-4800612102 01281-4810612171 01282-4820612143 01283-4830612115

01EZR-OBý62179kk
01EZR-OBý62184kk
01EZR-OBý62207kk

01EZR-OBý62280kk
01EZR-84462212kk

01EZR-84462228kk

01EZR-84405150kk
01EZR-OBý06121kk

01275-4756230385
01275-4756230482
01275-4756236593
01275-4756235526
01275-4756237563
01275-4756234653

01276-4766230357
01276-4766230454
01276-4766236565
01276-4766235595
01276-4766237535
01276-4766234625

01277-4776230329
01277-4776230426
01277-4776236537
01277-4776235567
01277-4776237507
01277-4776234694

01278-4786230398
01278-4786230495
01278-4786236509
01278-4786235539
01278-4786237576
01278-4786234666

01279-4796230370
01279-4796230467
01279-4796236578
01279-4796235511
01279-4796237548
01279-4796234638

01280-4806230342
01280-4806230439
01280-4806236550
01280-4806235580
01280-4806237520
01280-4806234610

01281-4816230314
01281-4816230411
01281-4816236522
01281-4816235552
01281-4816237589
01281-4816234679

01282-4826230383
01282-4826230480
01282-4826236591
01282-4826235524
01282-4826237561
01282-4826234651

15/40

01283-4836230355
01283-4836230452
01283-4836236563
01283-4836235593
01283-4836237533
01283-4836234623

01283-4833206283
01283-4830324704
01283-4830326838
01283-4830301812
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01274-4746230316
01274-4746230413
01274-4746236524
01274-4746235554
01274-4746237591
01274-4746234681

01282-4823206214
01282-4820324732
01282-4820326866
01282-4820301840

01273-4736230344
01273-4736230441
01273-4736236552
01273-4736235582
01273-4736237522
01273-4736234612

01281-4813206242
01281-4810324760
01281-4810326894
01281-4810301868

01EZR-OBý62303kk
01EZR-OBý62304kk
01EZR-OBý62365kk
01EZR-OBý62355kk
01EZR-OBý62375kk
01EZR-OBý62346kk

01280-4803206270
01280-4800324788
01280-4800326825
01280-4800301896

01273-4730566805 01274-4740566874 01275-4750566846 01276-4760566818 01277-4770566887 01278-4780566859 01279-4790566831 01280-4800566803 01281-4810566872 01282-4820566844 01283-4830566816
01273-4730567387 01274-4740567359 01275-4750567331 01276-4760567303 01277-4770567372 01278-4780567344 01279-4790567316 01280-4800567385 01281-4810567357 01282-4820567329 01283-4830567398
01273-4735008532 01274-4745008504 01275-4755008573 01276-4765008545 01277-4775008517 01278-4785008586 01279-4795008558 01280-4805008530 01281-4815008502 01282-4825008571 01283-4835008543

01279-4793206298
01279-4790324719
01279-4790326853
01279-4790301827

01EZR-OBý05668kk
01EZR-OBý05673kk
01EZR-OBý50085kk

01278-4783206229
01278-4780324747
01278-4780326881
01278-4780301855

01273-4738331267 01274-4748331239 01275-4758331211 01276-4768331280 01277-4778331252 01278-4788331224 01279-4798331293 01280-4808331265 01281-4818331237 01282-4828331209 01283-4838331278

01277-4773206257
01277-4770324775
01277-4770326812
01277-4770301883

01EZR-OBý83312kk

01276-4763206285
01276-4760324706
01276-4760326840
01276-4760301814

01273-4733209958 01274-4743209930 01275-4753209902 01276-4763209971 01277-4773209943 01278-4783209915 01279-4793209984 01280-4803209956 01281-4813209928 01282-4823209997 01283-4833209969

01275-4753206216
01275-4750324734
01275-4750326868
01275-4750301842

01EZR-OBý32099kk

01274-4743206244
01274-4740324762
01274-4740326896
01274-4740301870

01273-4733208309 01274-4743208378 01275-4753208350 01276-4763208322 01277-4773208391 01278-4783208363 01279-4793208335 01280-4803208307 01281-4813208376 01282-4823208348 01283-4833208320

NAZARJE
Šifra obþine
Šifra UE
Podraþun JFP
75825
62294

01EZR-OBý32083kk

NAKLO
Šifra obþine
Šifra UE
Podraþun JFP
75817
62189

01273-4730329446 01274-4740329418 01275-4750329487 01276-4760329459 01277-4770329431 01278-4780329403 01279-4790329472 01280-4800329444 01281-4810329416 01282-4820329485 01283-4830329457

MUTA
Šifra obþine
Šifra UE
Podraþun JFP
75809
62383

083

01EZR-OBý03294kk

MURSKA SOBOTA
Šifra obþine
Šifra UE
Podraþun JFP
75795
62308

082

01273-4733206272
01273-4730324790
01273-4730326827
01273-4730301898

MOZIRJE
Šifra obþine
Šifra UE
Podraþun JFP
75787
62294

081

01EZR-OBý32062kk
01EZR-OBý03247kk
01EZR-OBý03268kk
01EZR-OBý03018kk

MORAVSKE
TOPLICE
Šifra obþine
Šifra UE
Podraþun JFP
75779
62308

080

01273-4730309173 01274-4740309145 01275-4750309117 01276-4760309186 01277-4770309158 01278-4780309130 01279-4790309102 01280-4800309171 01281-4810309143 01282-4820309115 01283-4830309184
01273-4730355151 01274-4740355123 01275-4750355192 01276-4760355164 01277-4770355136 01278-4780355108 01279-4790355177 01280-4800355149 01281-4810355121 01282-4820355190 01283-4830355162

MORAVýE
Šifra obþine
Šifra UE
Podraþun JFP
75760
62065

079

01EZR-OBý03091kk
01EZR-OBý03551kk

MISLINJA
Šifra obþine
Šifra UE
Podraþun JFP
75752
62456

MIRENKOSTANJEVICA
Šifra obþine
Šifra UE
Podraþun JFP
75744
62316

078

Št.

01273-4730252816 01274-4740252885 01275-4750252857 01276-4760252829 01277-4770252898 01278-4780252870 01279-4790252842 01280-4800252814 01281-4810252883 01282-4820252855 01283-4830252827
01273-4730252913 01274-4740252982 01275-4750252954 01276-4760252926 01277-4770252995 01278-4780252967 01279-4790252939 01280-4800252911 01281-4810252980 01282-4820252952 01283-4830252924

MEŽICA
Šifra obþine
Šifra UE
Podraþun JFP
75736
62405

METLIKA
Šifra obþine
Šifra UE
Podraþun JFP
75728
62286

077

DOPOLNILNI SEZNAM PODRAýUNOV JFP SKUPINE A
076

075

15736 /

01EZR-OBý02528kk
01EZR-OBý02529kk

Shematiþni prikaz
podraþuna JFP
iz osnovnega
seznama

074

073

Stran

Uradni list Republike Slovenije

Shematiþni prikaz
podraþuna JFP
iz osnovnega
seznama
01EZR-OBý06228kk
01EZR-OBý62233kk
01EZR-OBý62249kk

074

075

077

078

079

DOPOLNILNI SEZNAM PODRAýUNOV JFP SKUPINE A
076

080

081

082

083

Št.
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MIRENMORAVSKE
METLIKA
MEŽICA
KOSTANJEVICA
MISLINJA
MORAVýE
TOPLICE
MOZIRJE
MURSKA SOBOTA
MUTA
NAKLO
NAZARJE
Šifra obþine
Šifra obþine
Šifra obþine
Šifra obþine
Šifra obþine
Šifra obþine
Šifra obþine
Šifra obþine
Šifra obþine
Šifra obþine
Šifra obþine
Šifra UE
Šifra UE
Šifra UE
Šifra UE
Šifra UE
Šifra UE
Šifra UE
Šifra UE
Šifra UE
Šifra UE
Šifra UE
Podraþun JFP
Podraþun JFP
Podraþun JFP
Podraþun JFP
Podraþun JFP
Podraþun JFP
Podraþun JFP
Podraþun JFP
Podraþun JFP
Podraþun JFP
Podraþun JFP
75728
75736
75744
75752
75760
75779
75787
75795
75809
75817
75825
62286
62405
62316
62456
62065
62308
62294
62308
62383
62189
62294
01273-4730622871 01274-4740622843 01275-4750622815 01276-4760622884 01277-4770622856 01278-4780622828 01279-4790622897 01280-4800622869 01281-4810622841 01282-4820622813 01283-4830622882
01273-4736223360 01274-4746223332 01275-4756223304 01276-4766223373 01277-4776223345 01278-4786223317 01279-4796223386 01280-4806223358 01281-4816223330 01282-4826223302 01283-4836223371
01273-4736224912 01274-4746224981 01275-4756224953 01276-4766224925 01277-4776224994 01278-4786224966 01279-4796224938 01280-4806224910 01281-4816224979 01282-4826224951 01283-4836224923

073
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01284-4846217911 01285-4856217980 01286-4866217952 01287-4876217924 01288-4886217993 01289-4896217965 01290-4906217937 01291-4916217909 01292-4926217978 01293-4936217950 01294-4946217922
01284-4846218493 01285-4856218465 01286-4866218437 01287-4876218409 01288-4886218478 01289-4896218450 01290-4906218422 01291-4916218491 01292-4926218463 01293-4936218435 01294-4946218407
01284-4846220724 01285-4856220793 01286-4866220765 01287-4876220737 01288-4886220709 01289-4896220778 01290-4906220750 01291-4916220722 01292-4926220791 01293-4936220763 01294-4946220735

01284-4846228096 01285-4856228068 01286-4866228040 01287-4876228012 01288-4886228081 01289-4896228053 01290-4906228025 01291-4916228094 01292-4926228066 01293-4936228038 01294-4946228010
01284-8446221203 01285-8446221251 01286-8446221202 01287-8446221250 01288-8446221298 01289-8446221249 01290-8446221297 01291-8446221248 01292-8446221296 01293-8446221247 01294-8446221295

01284-8446222852 01285-8446222803 01286-8446222851 01287-8446222802 01288-8446222850 01289-8446222898 01290-8446222849 01291-8446222897 01292-8446222848 01293-8446222896 01294-8446222847

01284-8440515081 01285-8440515032 01286-8440515080 01287-8440515031 01288-8440515079 01289-8440515030 01290-8440515078 01291-8440515029 01292-8440515077 01293-8440515028 01294-8440515076
01284-4840612184 01285-4850612156 01286-4860612128 01287-4870612197 01288-4880612169 01289-4890612141 01290-4900612113 01291-4910612182 01292-4920612154 01293-4930612126 01294-4940612195

01EZR-OBý62179kk
01EZR-OBý62184kk
01EZR-OBý62207kk

01EZR-OBý62280kk
01EZR-84462212kk

01EZR-84462228kk

01EZR-84405150kk
01EZR-OBý06121kk

01286-4866230368
01286-4866230465
01286-4866236576
01286-4866235509
01286-4866237546
01286-4866234636

01287-4876230340
01287-4876230437
01287-4876236548
01287-4876235578
01287-4876237518
01287-4876234608

01288-4886230312
01288-4886230409
01288-4886236520
01288-4886235550
01288-4886237587
01288-4886234677

01289-4896230381
01289-4896230478
01289-4896236589
01289-4896235522
01289-4896237559
01289-4896234649

01290-4906230353
01290-4906230450
01290-4906236561
01290-4906235591
01290-4906237531
01290-4906234621

01291-4916230325
01291-4916230422
01291-4916236533
01291-4916235563
01291-4916237503
01291-4916234690

01292-4926230394
01292-4926230491
01292-4926236505
01292-4926235535
01292-4926237572
01292-4926234662

01293-4936230366
01293-4936230463
01293-4936236574
01293-4936235507
01293-4936237544
01293-4936234634

17/40

01294-4946230338
01294-4946230435
01294-4946236546
01294-4946235576
01294-4946237516
01294-4946234606

01294-4943206266
01294-4940324784
01294-4940326821
01294-4940301892
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01285-4856230396
01285-4856230493
01285-4856236507
01285-4856235537
01285-4856237574
01285-4856234664

01293-4933206294
01293-4930324715
01293-4930326849
01293-4930301823

01284-4846230327
01284-4846230424
01284-4846236535
01284-4846235565
01284-4846237505
01284-4846234692

01292-4923206225
01292-4920324743
01292-4920326877
01292-4920301851

01EZR-OBý62303kk
01EZR-OBý62304kk
01EZR-OBý62365kk
01EZR-OBý62355kk
01EZR-OBý62375kk
01EZR-OBý62346kk

01291-4913206253
01291-4910324771
01291-4910326808
01291-4910301879

01284-4840566885 01285-4850566857 01286-4860566829 01287-4870566898 01288-4880566870 01289-4890566842 01290-4900566814 01291-4910566883 01292-4920566855 01293-4930566827 01294-4940566896
01284-4840567370 01285-4850567342 01286-4860567314 01287-4870567383 01288-4880567355 01289-4890567327 01290-4900567396 01291-4910567368 01292-4920567340 01293-4930567312 01294-4940567381
01284-4845008515 01285-4855008584 01286-4865008556 01287-4875008528 01288-4885008597 01289-4895008569 01290-4905008541 01291-4915008513 01292-4925008582 01293-4935008554 01294-4945008526

01290-4903206281
01290-4900324702
01290-4900326836
01290-4900301810

01EZR-OBý05668kk
01EZR-OBý05673kk
01EZR-OBý50085kk

01289-4893206212
01289-4890324730
01289-4890326864
01289-4890301838

01284-4848331250 01285-4858331222 01286-4868331291 01287-4878331263 01288-4888331235 01289-4898331207 01290-4908331276 01291-4918331248 01292-4928331220 01293-4938331289 01294-4948331261

01288-4883206240
01288-4880324758
01288-4880326892
01288-4880301866

01EZR-OBý83312kk

01287-4873206268
01287-4870324786
01287-4870326823
01287-4870301894

01284-4843209941 01285-4853209913 01286-4863209982 01287-4873209954 01288-4883209926 01289-4893209995 01290-4903209967 01291-4913209939 01292-4923209911 01293-4933209980 01294-4943209952

01286-4863206296
01286-4860324717
01286-4860326851
01286-4860301825

01EZR-OBý32099kk

01285-4853206227
01285-4850324745
01285-4850326879
01285-4850301853

01284-4843208389 01285-4853208361 01286-4863208333 01287-4873208305 01288-4883208374 01289-4893208346 01290-4903208318 01291-4913208387 01292-4923208359 01293-4933208331 01294-4943208303

POSTOJNA
Šifra obþine
Šifra UE
Podraþun JFP
75949
62367

PODVELKARIBNICA
Šifra obþine
Šifra UE
Podraþun JFP
75930
62383

01EZR-OBý32083kk

PODýETRTEK
Šifra obþine
Šifra UE
Podraþun JFP
75922
62502

01284-4840329429 01285-4850329498 01286-4860329470 01287-4870329442 01288-4880329414 01289-4890329483 01290-4900329455 01291-4910329427 01292-4920329496 01293-4930329468 01294-4940329440

PIVKA
Šifra obþine
Šifra UE
Podraþun JFP
75914
62367

094

093

01EZR-OBý03294kk

PIRAN - PIRANO
Šifra obþine
Šifra UE
Podraþun JFP
75906
62359

092

01284-4843206255
01284-4840324773
01284-4840326810
01284-4840301881

PESNICA
Šifra obþine
Šifra UE
Podraþun JFP
75892
62340

091

01EZR-OBý32062kk
01EZR-OBý03247kk
01EZR-OBý03268kk
01EZR-OBý03018kk

OSILNICA
Šifra obþine
Šifra UE
Podraþun JFP
75884
62162

090

01284-4840309156 01285-4850309128 01286-4860309197 01287-4870309169 01288-4880309141 01289-4890309113 01290-4900309182 01291-4910309154 01292-4920309126 01293-4930309195 01294-4940309167
01284-4840355134 01285-4850355106 01286-4860355175 01287-4870355147 01288-4880355119 01289-4890355188 01290-4900355160 01291-4910355132 01292-4920355104 01293-4930355173 01294-4940355145

ORMOŽ
Šifra obþine
Šifra UE
Podraþun JFP
75876
62332

089

01EZR-OBý03091kk
01EZR-OBý03551kk

ODRANCI
Šifra obþine
Šifra UE
Podraþun JFP
75868
62227

088

DOPOLNILNI SEZNAM PODRAýUNOV JFP SKUPINE A
087

Št.

01284-4840252896 01285-4850252868 01286-4860252840 01287-4870252812 01288-4880252881 01289-4890252853 01290-4900252825 01291-4910252894 01292-4920252866 01293-4930252838 01294-4940252810
01284-4840252993 01285-4850252965 01286-4860252937 01287-4870252909 01288-4880252978 01289-4890252950 01290-4900252922 01291-4910252991 01292-4920252963 01293-4930252935 01294-4940252907

NOVO MESTO
Šifra obþine
Šifra UE
Podraþun JFP
75850
62324

NOVA GORICA
Šifra obþine
Šifra UE
Podraþun JFP
75833
62316

086

15738 /

01EZR-OBý02528kk
01EZR-OBý02529kk

Shematiþni prikaz
podraþuna JFP
iz osnovnega
seznama

085

084

Stran

Uradni list Republike Slovenije

Shematiþni prikaz
podraþuna JFP
iz osnovnega
seznama
01EZR-OBý06228kk
01EZR-OBý62233kk
01EZR-OBý62249kk

085

086

088

089

090

DOPOLNILNI SEZNAM PODRAýUNOV JFP SKUPINE A
087

091

092

093

094

Št.
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PODVELKANOVA GORICA
NOVO MESTO
ODRANCI
ORMOŽ
OSILNICA
PESNICA
PIRAN - PIRANO
PIVKA
PODýETRTEK
RIBNICA
POSTOJNA
Šifra obþine
Šifra obþine
Šifra obþine
Šifra obþine
Šifra obþine
Šifra obþine
Šifra obþine
Šifra obþine
Šifra obþine
Šifra obþine
Šifra obþine
Šifra UE
Šifra UE
Šifra UE
Šifra UE
Šifra UE
Šifra UE
Šifra UE
Šifra UE
Šifra UE
Šifra UE
Šifra UE
Podraþun JFP
Podraþun JFP
Podraþun JFP
Podraþun JFP
Podraþun JFP
Podraþun JFP
Podraþun JFP
Podraþun JFP
Podraþun JFP
Podraþun JFP
Podraþun JFP
75833
75850
75868
75876
75884
75892
75906
75914
75922
75930
75949
62316
62324
62227
62332
62162
62340
62359
62367
62502
62383
62367
01284-4840622854 01285-4850622826 01286-4860622895 01287-4870622867 01288-4880622839 01289-4890622811 01290-4900622880 01291-4910622852 01292-4920622824 01293-4930622893 01294-4940622865
01284-4846223343 01285-4856223315 01286-4866223384 01287-4876223356 01288-4886223328 01289-4896223397 01290-4906223369 01291-4916223341 01292-4926223313 01293-4936223382 01294-4946223354
01284-4846224992 01285-4856224964 01286-4866224936 01287-4876224908 01288-4886224977 01289-4896224949 01290-4906224921 01291-4916224990 01292-4926224962 01293-4936224934 01294-4946224906

084
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01295-4956217991 01296-4966217963 01297-4976217935 01298-4986217907 01299-4996217976 01300-5006217948 01301-5016217920 01302-5026217989 01303-5036217961 01304-5046217933 01305-5056217905
01295-4956218476 01296-4966218448 01297-4976218420 01298-4986218489 01299-4996218461 01300-5006218433 01301-5016218405 01302-5026218474 01303-5036218446 01304-5046218418 01305-5056218487
01295-4956220707 01296-4966220776 01297-4976220748 01298-4986220720 01299-4996220789 01300-5006220761 01301-5016220733 01302-5026220705 01303-5036220774 01304-5046220746 01305-5056220718

01295-4956228079 01296-4966228051 01297-4976228023 01298-4986228092 01299-4996228064 01300-5006228036 01301-5016228008 01302-5026228077 01303-5036228049 01304-5046228021 01305-5056228090
01295-8446221246 01296-8446221294 01297-8446221245 01298-8446221293 01299-8446221244 01300-8446221292 01301-8446221243 01302-8446221291 01303-8446221242 01304-8446221290 01305-8446221241

01295-8446222895 01296-8446222846 01297-8446222894 01298-8446222845 01299-8446222893 01300-8446222844 01301-8446222892 01302-8446222843 01303-8446222891 01304-8446222842 01305-8446222890

01295-8440515027 01296-8440515075 01297-8440515026 01298-8440515074 01299-8440515025 01300-8440515073 01301-8440515024 01302-8440515072 01303-8440515023 01304-8440515071 01305-8440515022
01295-4950612167 01296-4960612139 01297-4970612111 01298-4980612180 01299-4990612152 01300-5000612124 01301-5010612193 01302-5020612165 01303-5030612137 01304-5040612109 01305-5050612178

01EZR-OBý62179kk
01EZR-OBý62184kk
01EZR-OBý62207kk

01EZR-OBý62280kk
01EZR-84462212kk

01EZR-84462228kk

01EZR-84405150kk
01EZR-OBý06121kk

01297-4976230351
01297-4976230448
01297-4976236559
01297-4976235589
01297-4976237529
01297-4976234619

01298-4986230323
01298-4986230420
01298-4986236531
01298-4986235561
01298-4986237598
01298-4986234688

01299-4996230392
01299-4996230489
01299-4996236503
01299-4996235533
01299-4996237570
01299-4996234660

01300-5006230364
01300-5006230461
01300-5006236572
01300-5006235505
01300-5006237542
01300-5006234632

01301-5016230336
01301-5016230433
01301-5016236544
01301-5016235574
01301-5016237514
01301-5016234604

01302-5026230308
01302-5026230405
01302-5026236516
01302-5026235546
01302-5026237583
01302-5026234673

01303-5036230377
01303-5036230474
01303-5036236585
01303-5036235518
01303-5036237555
01303-5036234645

01304-5046230349
01304-5046230446
01304-5046236557
01304-5046235587
01304-5046237527
01304-5046234617

19/40

01305-5056230321
01305-5056230418
01305-5056236529
01305-5056235559
01305-5056237596
01305-5056234686

01305-5053206249
01305-5050324767
01305-5050326804
01305-5050301875
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01296-4966230379
01296-4966230476
01296-4966236587
01296-4966235520
01296-4966237557
01296-4966234647

01304-5043206277
01304-5040324795
01304-5040326832
01304-5040301806

01295-4956230310
01295-4956230407
01295-4956236518
01295-4956235548
01295-4956237585
01295-4956234675

01303-5033206208
01303-5030324726
01303-5030326860
01303-5030301834

01EZR-OBý62303kk
01EZR-OBý62304kk
01EZR-OBý62365kk
01EZR-OBý62355kk
01EZR-OBý62375kk
01EZR-OBý62346kk

01302-5023206236
01302-5020324754
01302-5020326888
01302-5020301862

01295-4950566868 01296-4960566840 01297-4970566812 01298-4980566881 01299-4990566853 01300-5000566825 01301-5010566894 01302-5020566866 01303-5030566838 01304-5040566810 01305-5050566879
01295-4950567353 01296-4960567325 01297-4970567394 01298-4980567366 01299-4990567338 01300-5000567310 01301-5010567379 01302-5020567351 01303-5030567323 01304-5040567392 01305-5050567364
01295-4955008595 01296-4965008567 01297-4975008539 01298-4985008511 01299-4995008580 01300-5005008552 01301-5015008524 01302-5025008593 01303-5035008565 01304-5045008537 01305-5055008509

01301-5013206264
01301-5010324782
01301-5010326819
01301-5010301890

01EZR-OBý05668kk
01EZR-OBý05673kk
01EZR-OBý50085kk

01300-5003206292
01300-5000324713
01300-5000326847
01300-5000301821

01295-4958331233 01296-4968331205 01297-4978331274 01298-4988331246 01299-4998331218 01300-5008331287 01301-5018331259 01302-5028331231 01303-5038331203 01304-5048331272 01305-5058331244

01299-4993206223
01299-4990324741
01299-4990326875
01299-4990301849

01EZR-OBý83312kk

01298-4983206251
01298-4980324769
01298-4980326806
01298-4980301877

01295-4953209924 01296-4963209993 01297-4973209965 01298-4983209937 01299-4993209909 01300-5003209978 01301-5013209950 01302-5023209922 01303-5033209991 01304-5043209963 01305-5053209935

01297-4973206279
01297-4970324797
01297-4970326834
01297-4970301808

01EZR-OBý32099kk

01296-4963206210
01296-4960324728
01296-4960326862
01296-4960301836

01295-4953208372 01296-4963208344 01297-4973208316 01298-4983208385 01299-4993208357 01300-5003208329 01301-5013208398 01302-5023208370 01303-5033208342 01304-5043208314 01305-5053208383

ROGAŠOVCI
Šifra obþine
Šifra UE
Podraþun JFP
76058
62308

01EZR-OBý32083kk

RIBNICA
Šifra obþine
Šifra UE
Podraþun JFP
76040
62413

RAVNE NA
KOROŠKEM
Šifra obþine
Šifra UE
Podraþun JFP
76031
62405

01295-4950329412 01296-4960329481 01297-4970329453 01298-4980329425 01299-4990329494 01300-5000329466 01301-5010329438 01302-5020329410 01303-5030329479 01304-5040329451 01305-5050329423

RADOVLJICA
Šifra obþine
Šifra UE
Podraþun JFP
76023
62391

105

01EZR-OBý03294kk

RADLJE OB DRAVI
Šifra obþine
Šifra UE
Podraþun JFP
76015
62383

104

103

01295-4953206238
01295-4950324756
01295-4950326890
01295-4950301864

RADENCI
Šifra obþine
Šifra UE
Podraþun JFP
76007
62081

102

01EZR-OBý32062kk
01EZR-OBý03247kk
01EZR-OBý03268kk
01EZR-OBý03018kk

RADEýE
Šifra obþine
Šifra UE
Podraþun JFP
75990
62200

101

01295-4950309139 01296-4960309111 01297-4970309180 01298-4980309152 01299-4990309124 01300-5000309193 01301-5010309165 01302-5020309137 01303-5030309109 01304-5040309178 01305-5050309150
01295-4950355117 01296-4960355186 01297-4970355158 01298-4980355130 01299-4990355102 01300-5000355171 01301-5010355143 01302-5020355115 01303-5030355184 01304-5040355156 01305-5050355128

RAýE-FRAM
Šifra obþine
Šifra UE
Podraþun JFP
75981
62278

100

01EZR-OBý03091kk
01EZR-OBý03551kk

PUCONCI
Šifra obþine
Šifra UE
Podraþun JFP
75973
62308

099

DOPOLNILNI SEZNAM PODRAýUNOV JFP SKUPINE A
098

Št.

01295-4950252879 01296-4960252851 01297-4970252823 01298-4980252892 01299-4990252864 01300-5000252836 01301-5010252808 01302-5020252877 01303-5030252849 01304-5040252821 01305-5050252890
01295-4950252976 01296-4960252948 01297-4970252920 01298-4980252989 01299-4990252961 01300-5000252933 01301-5010252905 01302-5020252974 01303-5030252946 01304-5040252918 01305-5050252987

PTUJ
Šifra obþine
Šifra UE
Podraþun JFP
75965
62375

PREDDVOR
Šifra obþine
Šifra UE
Podraþun JFP
75957
62189

097

15740 /

01EZR-OBý02528kk
01EZR-OBý02529kk

Shematiþni prikaz
podraþuna JFP
iz osnovnega
seznama

096

095

Stran
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Shematiþni prikaz
podraþuna JFP
iz osnovnega
seznama
01EZR-OBý06228kk
01EZR-OBý62233kk
01EZR-OBý62249kk

096

097

099

100

101

DOPOLNILNI SEZNAM PODRAýUNOV JFP SKUPINE A
098

102

103

104

105

Št.
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RAVNE NA
PREDDVOR
PTUJ
PUCONCI
RAýE-FRAM
RADEýE
RADENCI
RADLJE OB DRAVI
RADOVLJICA
KOROŠKEM
RIBNICA
ROGAŠOVCI
Šifra obþine
Šifra obþine
Šifra obþine
Šifra obþine
Šifra obþine
Šifra obþine
Šifra obþine
Šifra obþine
Šifra obþine
Šifra obþine
Šifra obþine
Šifra UE
Šifra UE
Šifra UE
Šifra UE
Šifra UE
Šifra UE
Šifra UE
Šifra UE
Šifra UE
Šifra UE
Šifra UE
Podraþun JFP
Podraþun JFP
Podraþun JFP
Podraþun JFP
Podraþun JFP
Podraþun JFP
Podraþun JFP
Podraþun JFP
Podraþun JFP
Podraþun JFP
Podraþun JFP
75957
75965
75973
75981
75990
76007
76015
76023
76031
76040
76058
62189
62375
62308
62278
62200
62081
62383
62391
62405
62413
62308
01295-4950622837 01296-4960622809 01297-4970622878 01298-4980622850 01299-4990622822 01300-5000622891 01301-5010622863 01302-5020622835 01303-5030622807 01304-5040622876 01305-5050622848
01295-4956223326 01296-4966223395 01297-4976223367 01298-4986223339 01299-4996223311 01300-5006223380 01301-5016223352 01302-5026223324 01303-5036223393 01304-5046223365 01305-5056223337
01295-4956224975 01296-4966224947 01297-4976224919 01298-4986224988 01299-4996224960 01300-5006224932 01301-5016224904 01302-5026224973 01303-5036224945 01304-5046224917 01305-5056224986

095
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SEVNICA
Šifra obþine
Šifra UE
Podraþun JFP
76104
62430

SEŽANA
Šifra obþine
Šifra UE
Podraþun JFP
76112
62448

SLOVENJ GRADEC
Šifra obþine
Šifra UE
Podraþun JFP
76120
62456

112
SLOVENSKA
BISTRICA
Šifra obþine
Šifra UE
Podraþun JFP
76139
62464

113
SLOVENSKE
KONJICE
Šifra obþine
Šifra UE
Podraþun JFP
76147
62472

114
STARŠE
Šifra obþine
Šifra UE
Podraþun JFP
76155
62278

115
SVETI JURIJ
Šifra obþine
Šifra UE
Podraþun JFP
76163
62081

116

21/40

01316-5166230304
01316-5166230498
01316-5166236512
01316-5166235542
01316-5166237579
01316-5166234669

01306-8440515070 01307-8440515021 01308-8440515069 01309-8440515020 01310-8440515068 01311-8440515019 01312-8440515067 01313-8440515018 01314-8440515066 01315-8440515017 01316-8440515065
01306-5060612150 01307-5070612122 01308-5080612191 01309-5090612163 01310-5100612135 01311-5110612107 01312-5120612176 01313-5130612148 01314-5140612120 01315-5150612189 01316-5160612161

01315-5156230332
01315-5156230429
01315-5156236540
01315-5156235570
01315-5156237510
01315-5156234697

01EZR-84405150kk
01EZR-OBý06121kk

01314-5146230360
01314-5146230457
01314-5146236568
01314-5146235598
01314-5146237538
01314-5146234628

01306-8446222841 01307-8446222889 01308-8446222840 01309-8446222888 01310-8446222839 01311-8446222887 01312-8446222838 01313-8446222886 01314-8446222837 01315-8446222885 01316-8446222836

01313-5136230388
01313-5136230485
01313-5136236596
01313-5136235529
01313-5136237566
01313-5136234656

01EZR-84462228kk

01312-5126230319
01312-5126230416
01312-5126236527
01312-5126235557
01312-5126237594
01312-5126234684

01306-5066228062 01307-5076228034 01308-5086228006 01309-5096228075 01310-5106228047 01311-5116228019 01312-5126228088 01313-5136228060 01314-5146228032 01315-5156228004 01316-5166228073
01306-8446221289 01307-8446221240 01308-8446221288 01309-8446221239 01310-8446221287 01311-8446221238 01312-8446221286 01313-8446221237 01314-8446221285 01315-8446221236 01316-8446221284

01311-5116230347
01311-5116230444
01311-5116236555
01311-5116235585
01311-5116237525
01311-5116234615

01EZR-OBý62280kk
01EZR-84462212kk

01310-5106230375
01310-5106230472
01310-5106236583
01310-5106235516
01310-5106237553
01310-5106234643

01306-5066217974 01307-5076217946 01308-5086217918 01309-5096217987 01310-5106217959 01311-5116217931 01312-5126217903 01313-5136217972 01314-5146217944 01315-5156217916 01316-5166217985
01306-5066218459 01307-5076218431 01308-5086218403 01309-5096218472 01310-5106218444 01311-5116218416 01312-5126218485 01313-5136218457 01314-5146218429 01315-5156218498 01316-5166218470
01306-5066220787 01307-5076220759 01308-5086220731 01309-5096220703 01310-5106220772 01311-5116220744 01312-5126220716 01313-5136220785 01314-5146220757 01315-5156220729 01316-5166220798

01309-5096230306
01309-5096230403
01309-5096236514
01309-5096235544
01309-5096237581
01309-5096234671

01EZR-OBý62179kk
01EZR-OBý62184kk
01EZR-OBý62207kk

01308-5086230334
01308-5086230431
01308-5086236542
01308-5086235572
01308-5086237512
01308-5086234602

01306-5066230390
01306-5066230487
01306-5066236598
01306-5066235531
01306-5066237568
01306-5066234658

01EZR-OBý62303kk
01EZR-OBý62304kk
01EZR-OBý62365kk
01EZR-OBý62355kk
01EZR-OBý62375kk
01EZR-OBý62346kk
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01307-5076230362
01307-5076230459
01307-5076236570
01307-5076235503
01307-5076237540
01307-5076234630

01306-5060566851 01307-5070566823 01308-5080566892 01309-5090566864 01310-5100566836 01311-5110566808 01312-5120566877 01313-5130566849 01314-5140566821 01315-5150566890 01316-5160566862
01306-5060567336 01307-5070567308 01308-5080567377 01309-5090567349 01310-5100567321 01311-5110567390 01312-5120567362 01313-5130567334 01314-5140567306 01315-5150567375 01316-5160567347
01306-5065008578 01307-5075008550 01308-5085008522 01309-5095008591 01310-5105008563 01311-5115008535 01312-5125008507 01313-5135008576 01314-5145008548 01315-5155008520 01316-5165008589

01EZR-OBý05668kk
01EZR-OBý05673kk
01EZR-OBý50085kk

01316-5163206232
01316-5160324750
01316-5160326884
01316-5160301858

01306-5068331216 01307-5078331285 01308-5088331257 01309-5098331229 01310-5108331298 01311-5118331270 01312-5128331242 01313-5138331214 01314-5148331283 01315-5158331255 01316-5168331227

01315-5153206260
01315-5150324778
01315-5150326815
01315-5150301886

01EZR-OBý83312kk

01314-5143206288
01314-5140324709
01314-5140326843
01314-5140301817

01306-5063209907 01307-5073209976 01308-5083209948 01309-5093209920 01310-5103209989 01311-5113209961 01312-5123209933 01313-5133209905 01314-5143209974 01315-5153209946 01316-5163209918

01313-5133206219
01313-5130324737
01313-5130326871
01313-5130301845

01EZR-OBý32099kk

01312-5123206247
01312-5120324765
01312-5120326802
01312-5120301873

01306-5063208355 01307-5073208327 01308-5083208396 01309-5093208368 01310-5103208340 01311-5113208312 01312-5123208381 01313-5133208353 01314-5143208325 01315-5153208394 01316-5163208366

01311-5113206275
01311-5110324793
01311-5110326830
01311-5110301804

01EZR-OBý32083kk

01310-5103206206
01310-5100324724
01310-5100326858
01310-5100301832

01306-5060329492 01307-5070329464 01308-5080329436 01309-5090329408 01310-5100329477 01311-5110329449 01312-5120329421 01313-5130329490 01314-5140329462 01315-5150329434 01316-5160329406

01309-5093206234
01309-5090324752
01309-5090326886
01309-5090301860

01EZR-OBý03294kk

01308-5083206262
01308-5080324780
01308-5080326817
01308-5080301888

01306-5063206221
01306-5060324739
01306-5060326873
01306-5060301847

01EZR-OBý32062kk
01EZR-OBý03247kk
01EZR-OBý03268kk
01EZR-OBý03018kk

01307-5073206290
01307-5070324711
01307-5070326845
01307-5070301819

01306-5060309122 01307-5070309191 01308-5080309163 01309-5090309135 01310-5100309107 01311-5110309176 01312-5120309148 01313-5130309120 01314-5140309189 01315-5150309161 01316-5160309133
01306-5060355197 01307-5070355169 01308-5080355141 01309-5090355113 01310-5100355182 01311-5110355154 01312-5120355126 01313-5130355195 01314-5140355167 01315-5150355139 01316-5160355111

SEMIý
Šifra obþine
Šifra UE
Podraþun JFP
76090
62057

111

01EZR-OBý03091kk
01EZR-OBý03551kk

RUŠE
Šifra obþine
Šifra UE
Podraþun JFP
76082
62421

110

DOPOLNILNI SEZNAM PODRAýUNOV JFP SKUPINE A
109

Št.

01306-5060252862 01307-5070252834 01308-5080252806 01309-5090252875 01310-5100252847 01311-5110252819 01312-5120252888 01313-5130252860 01314-5140252832 01315-5150252804 01316-5160252873
01306-5060252959 01307-5070252931 01308-5080252903 01309-5090252972 01310-5100252944 01311-5110252916 01312-5120252985 01313-5130252957 01314-5140252929 01315-5150252998 01316-5160252970

ROGATEC
Šifra obþine
Šifra UE
Podraþun JFP
76074
62502

ROGAŠKA
SLATINA
Šifra obþine
Šifra UE
Podraþun JFP
76066
62502

108

15742 /

01EZR-OBý02528kk
01EZR-OBý02529kk

Shematiþni prikaz
podraþuna JFP
iz osnovnega
seznama

107

106

Stran
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Shematiþni prikaz
podraþuna JFP
iz osnovnega
seznama
01EZR-OBý06228kk
01EZR-OBý62233kk
01EZR-OBý62249kk

107

108

110

111

112

DOPOLNILNI SEZNAM PODRAýUNOV JFP SKUPINE A
109

113

114

115

116

Št.
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ROGAŠKA
SLOVENSKA
SLOVENSKE
SLATINA
ROGATEC
RUŠE
SEMIý
SEVNICA
SEŽANA
SLOVENJ GRADEC
BISTRICA
KONJICE
STARŠE
SVETI JURIJ
Šifra obþine
Šifra obþine
Šifra obþine
Šifra obþine
Šifra obþine
Šifra obþine
Šifra obþine
Šifra obþine
Šifra obþine
Šifra obþine
Šifra obþine
Šifra UE
Šifra UE
Šifra UE
Šifra UE
Šifra UE
Šifra UE
Šifra UE
Šifra UE
Šifra UE
Šifra UE
Šifra UE
Podraþun JFP
Podraþun JFP
Podraþun JFP
Podraþun JFP
Podraþun JFP
Podraþun JFP
Podraþun JFP
Podraþun JFP
Podraþun JFP
Podraþun JFP
Podraþun JFP
76066
76074
76082
76090
76104
76112
76120
76139
76147
76155
76163
62502
62502
62421
62057
62430
62448
62456
62464
62472
62278
62081
01306-5060622820 01307-5070622889 01308-5080622861 01309-5090622833 01310-5100622805 01311-5110622874 01312-5120622846 01313-5130622818 01314-5140622887 01315-5150622859 01316-5160622831
01306-5066223309 01307-5076223378 01308-5086223350 01309-5096223322 01310-5106223391 01311-5116223363 01312-5126223335 01313-5136223307 01314-5146223376 01315-5156223348 01316-5166223320
01306-5066224958 01307-5076224930 01308-5086224902 01309-5096224971 01310-5106224943 01311-5116224915 01312-5126224984 01313-5136224956 01314-5146224928 01315-5156224997 01316-5166224969

106
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01317-5176217957 01318-5186217929 01319-5196217998 01320-5206217970 01321-5216217942 01322-5226217914 01323-5236217983 01324-5246217955 01325-5256217927 01326-5266217996 01100-5276217936
01317-5176218442 01318-5186218414 01319-5196218483 01320-5206218455 01321-5216218427 01322-5226218496 01323-5236218468 01324-5246218440 01325-5256218412 01326-5266218481 01100-5276218421
01317-5176220770 01318-5186220742 01319-5196220714 01320-5206220783 01321-5216220755 01322-5226220727 01323-5236220796 01324-5246220768 01325-5256220740 01326-5266220712 01100-5276220749

01317-5176228045 01318-5186228017 01319-5196228086 01320-5206228058 01321-5216228030 01322-5226228002 01323-5236228071 01324-5246228043 01325-5256228015 01326-5266228084 01100-5276228024
01317-8446221235 01318-8446221283 01319-8446221234 01320-8446221282 01321-8446221233 01322-8446221281 01323-8446221232 01324-8446221280 01325-8446221231 01326-8446221279 01100-8444271207

01317-8446222884 01318-8446222835 01319-8446222883 01320-8446222834 01321-8446222882 01322-8446222833 01323-8446222881 01324-8446222832 01325-8446222880 01326-8446222831 01100-8444272856

01317-8440515016 01318-8440515064 01319-8440515015 01320-8440515063 01321-8440515014 01322-8440515062 01323-8440515013 01324-8440515061 01325-8440515012 01326-8440515060 01100-8444275087
01317-5170612133 01318-5180612105 01319-5190612174 01320-5200612146 01321-5210612118 01322-5220612187 01323-5230612159 01324-5240612131 01325-5250612103 01326-5260612172 01100-5270612112

01EZR-OBý62179kk
01EZR-OBý62184kk
01EZR-OBý62207kk

01EZR-OBý62280kk
01EZR-84462212kk

01EZR-84462228kk

01EZR-84405150kk
01EZR-OBý06121kk

01319-5196230317
01319-5196230414
01319-5196236525
01319-5196235555
01319-5196237592
01319-5196234682

01320-5206230386
01320-5206230483
01320-5206236594
01320-5206235527
01320-5206237564
01320-5206234654

01321-5216230358
01321-5216230455
01321-5216236566
01321-5216235596
01321-5216237536
01321-5216234626

01322-5226230330
01322-5226230427
01322-5226236538
01322-5226235568
01322-5226237508
01322-5226234695

01323-5236230302
01323-5236230496
01323-5236236510
01323-5236235540
01323-5236237577
01323-5236234667

01324-5246230371
01324-5246230468
01324-5246236579
01324-5246235512
01324-5246237549
01324-5246234639

01325-5256230343
01325-5256230440
01325-5256236551
01325-5256235581
01325-5256237521
01325-5256234611

01326-5266230315
01326-5266230412
01326-5266236523
01326-5266235553
01326-5266237590
01326-5266234680

23/40

01100-5276230352
01100-5276230449
01100-5276236560
01100-5276235590
01100-5276237530
01100-5276234620

01100-5273206280
01100-5270324798
01100-5270326835
01100-5270301809
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01318-5186230345
01318-5186230442
01318-5186236553
01318-5186235583
01318-5186237523
01318-5186234613

01326-5263206243
01326-5260324761
01326-5260326895
01326-5260301869

01317-5176230373
01317-5176230470
01317-5176236581
01317-5176235514
01317-5176237551
01317-5176234641

01325-5253206271
01325-5250324789
01325-5250326826
01325-5250301897

01EZR-OBý62303kk
01EZR-OBý62304kk
01EZR-OBý62365kk
01EZR-OBý62355kk
01EZR-OBý62375kk
01EZR-OBý62346kk

01324-5243206202
01324-5240324720
01324-5240326854
01324-5240301828

01317-5170566834 01318-5180566806 01319-5190566875 01320-5200566847 01321-5210566819 01322-5220566888 01323-5230566860 01324-5240566832 01325-5250566804 01326-5260566873 01100-5270566813
01317-5170567319 01318-5180567388 01319-5190567360 01320-5200567332 01321-5210567304 01322-5220567373 01323-5230567345 01324-5240567317 01325-5250567386 01326-5260567358 01100-5270567395
01317-5175008561 01318-5185008533 01319-5195008505 01320-5205008574 01321-5215008546 01322-5225008518 01323-5235008587 01324-5245008559 01325-5255008531 01326-5265008503 01100-5275008540

01323-5233206230
01323-5230324748
01323-5230326882
01323-5230301856

01EZR-OBý05668kk
01EZR-OBý05673kk
01EZR-OBý50085kk

01322-5223206258
01322-5220324776
01322-5220326813
01322-5220301884

01317-5178331296 01318-5188331268 01319-5198331240 01320-5208331212 01321-5218331281 01322-5228331253 01323-5238331225 01324-5248331294 01325-5258331266 01326-5268331238 01100-5278331275

01321-5213206286
01321-5210324707
01321-5210326841
01321-5210301815

01EZR-OBý83312kk

01320-5203206217
01320-5200324735
01320-5200326869
01320-5200301843

01317-5173209987 01318-5183209959 01319-5193209931 01320-5203209903 01321-5213209972 01322-5223209944 01323-5233209916 01324-5243209985 01325-5253209957 01326-5263209929 01100-5273209966

01319-5193206245
01319-5190324763
01319-5190326897
01319-5190301871

01EZR-OBý32099kk

01318-5183206273
01318-5180324791
01318-5180326828
01318-5180301802

01317-5173208338 01318-5183208310 01319-5193208379 01320-5203208351 01321-5213208323 01322-5223208392 01323-5233208364 01324-5243208336 01325-5253208308 01326-5263208377 01100-5273208317

ŠTORE
Šifra obþine
Šifra UE
Podraþun JFP
76279
62030

01EZR-OBý32083kk

ŠOŠTANJ
Šifra obþine
Šifra UE
Podraþun JFP
76260
62553

127
1

01317-5170329475 01318-5180329447 01319-5190329419 01320-5200329488 01321-5210329460 01322-5220329432 01323-5230329404 01324-5240329473 01325-5250329445 01326-5260329417 01100-5270329454

ŠMARTNO OB
PAKI
Šifra obþine
Šifra UE
Podraþun JFP
76252
62553

126

01EZR-OBý03294kk

ŠMARJE PRI
JELŠAH
Šifra obþine
Šifra UE
Podraþun JFP
76244
62502

125

01317-5173206204
01317-5170324722
01317-5170326856
01317-5170301830

ŠKOFLJICA
Šifra obþine
Šifra UE
Podraþun JFP
76236
62243

124

01EZR-OBý32062kk
01EZR-OBý03247kk
01EZR-OBý03268kk
01EZR-OBý03018kk

ŠKOFJA LOKA
Šifra obþine
Šifra UE
Podraþun JFP
76228
62499

123

01317-5170309105 01318-5180309174 01319-5190309146 01320-5200309118 01321-5210309187 01322-5220309159 01323-5230309131 01324-5240309103 01325-5250309172 01326-5260309144 01100-5270309181
01317-5170355180 01318-5180355152 01319-5190355124 01320-5200355193 01321-5210355165 01322-5220355137 01323-5230355109 01324-5240355178 01325-5250355150 01326-5260355122 01100-5270355159

ŠKOCJAN
Šifra obþine
Šifra UE
Podraþun JFP
76210
62324

ŠENTJUR PRI
CELJU
Šifra obþine
Šifra UE
Podraþun JFP
76201
62480

122

01EZR-OBý03091kk
01EZR-OBý03551kk

ŠENTJERNEJ
Šifra obþine
Šifra UE
Podraþun JFP
76198
62324

121

DOPOLNILNI SEZNAM PODRAýUNOV JFP SKUPINE A
120

Št.

01317-5170252845 01318-5180252817 01319-5190252886 01320-5200252858 01321-5210252830 01322-5220252802 01323-5230252871 01324-5240252843 01325-5250252815 01326-5260252884 01100-5270252824
01317-5170252942 01318-5180252914 01319-5190252983 01320-5200252955 01321-5210252927 01322-5220252996 01323-5230252968 01324-5240252940 01325-5250252912 01326-5260252981 01100-5270252921

ŠENTILJ
Šifra obþine
Šifra UE
Podraþun JFP
76180
62340

ŠENýUR
Šifra obþine
Šifra UE
Podraþun JFP
76171
62189

119

15744 /

01EZR-OBý02528kk
01EZR-OBý02529kk

Shematiþni prikaz
podraþuna JFP
iz osnovnega
seznama

118

117

Stran

Uradni list Republike Slovenije

Shematiþni prikaz
podraþuna JFP
iz osnovnega
seznama
01EZR-OBý06228kk
01EZR-OBý62233kk
01EZR-OBý62249kk

118

119

DOPOLNILNI SEZNAM PODRAýUNOV JFP SKUPINE A
120

Št.
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24/40

121
122
123
124
125
126
127
1
ŠENTJUR PRI
ŠMARJE PRI
ŠMARTNO OB
ŠENýUR
ŠENTILJ
ŠENTJERNEJ
CELJU
ŠKOCJAN
ŠKOFJA LOKA
ŠKOFLJICA
JELŠAH
PAKI
ŠOŠTANJ
ŠTORE
Šifra obþine
Šifra obþine
Šifra obþine
Šifra obþine
Šifra obþine
Šifra obþine
Šifra obþine
Šifra obþine
Šifra obþine
Šifra obþine
Šifra obþine
Šifra UE
Šifra UE
Šifra UE
Šifra UE
Šifra UE
Šifra UE
Šifra UE
Šifra UE
Šifra UE
Šifra UE
Šifra UE
Podraþun JFP
Podraþun JFP
Podraþun JFP
Podraþun JFP
Podraþun JFP
Podraþun JFP
Podraþun JFP
Podraþun JFP
Podraþun JFP
Podraþun JFP
Podraþun JFP
76171
76180
76198
76201
76210
76228
76236
76244
76252
76260
76279
62189
62340
62324
62480
62324
62499
62243
62502
62553
62553
62030
01317-5170622803 01318-5180622872 01319-5190622844 01320-5200622816 01321-5210622885 01322-5220622857 01323-5230622829 01324-5240622898 01325-5250622870 01326-5260622842 01100-5270622879
01317-5176223389 01318-5186223361 01319-5196223333 01320-5206223305 01321-5216223374 01322-5226223346 01323-5236223318 01324-5246223387 01325-5256223359 01326-5266223331 01100-5276223368
01317-5176224941 01318-5186224913 01319-5196224982 01320-5206224954 01321-5216224926 01322-5226224995 01323-5236224967 01324-5246224939 01325-5256224911 01326-5266224980 01100-5276224920
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15745

01328-5286217940 01329-5296217912 01330-5306217981 01331-5316217953 01332-5326217925 01333-5336217994 01334-5346217966 01335-5356217938 01336-5366217910 01337-5376217979 01338-5386217951
01328-5286218425 01329-5296218494 01330-5306218466 01331-5316218438 01332-5326218410 01333-5336218479 01334-5346218451 01335-5356218423 01336-5366218492 01337-5376218464 01338-5386218436
01328-5286220753 01329-5296220725 01330-5306220794 01331-5316220766 01332-5326220738 01333-5336220710 01334-5346220779 01335-5356220751 01336-5366220723 01337-5376220792 01338-5386220764

01328-5286228028 01329-5296228097 01330-5306228069 01331-5316228041 01332-5326228013 01333-5336228082 01334-5346228054 01335-5356228026 01336-5366228095 01337-5376228067 01338-5386228039
01328-8446221278 01329-8446221229 01330-8446221277 01331-8446221228 01332-8446221276 01333-8446221227 01334-8446221275 01335-8446221226 01336-8446221274 01337-8446221225 01338-8446221273

01328-8446222830 01329-8446222878 01330-8446222829 01331-8446222877 01332-8446222828 01333-8446222876 01334-8446222827 01335-8446222875 01336-8446222826 01337-8446222874 01338-8446222825

01328-8440515059 01329-8440515010 01330-8440515058 01331-8440515009 01332-8440515057 01333-8440515008 01334-8440515056 01335-8440515007 01336-8440515055 01337-8440515006 01338-8440515054
01328-5280612116 01329-5290612185 01330-5300612157 01331-5310612129 01332-5320612198 01333-5330612170 01334-5340612142 01335-5350612114 01336-5360612183 01337-5370612155 01338-5380612127

01EZR-OBý62280kk
01EZR-84462212kk

01EZR-84462228kk

01EZR-84405150kk
01EZR-OBý06121kk

01331-5316230369
01331-5316230466
01331-5316236577
01331-5316235510
01331-5316237547
01331-5316234637

01332-5326230341
01332-5326230438
01332-5326236549
01332-5326235579
01332-5326237519
01332-5326234609

01333-5336230313
01333-5336230410
01333-5336236521
01333-5336235551
01333-5336237588
01333-5336234678

01334-5346230382
01334-5346230479
01334-5346236590
01334-5346235523
01334-5346237560
01334-5346234650

01335-5356230354
01335-5356230451
01335-5356236562
01335-5356235592
01335-5356237532
01335-5356234622

01336-5366230326
01336-5366230423
01336-5366236534
01336-5366235564
01336-5366237504
01336-5366234691

01337-5376230395
01337-5376230492
01337-5376236506
01337-5376235536
01337-5376237573
01337-5376234663

25/40

01338-5386230367
01338-5386230464
01338-5386236575
01338-5386235508
01338-5386237545
01338-5386234635

01338-5383206295
01338-5380324716
01338-5380326850
01338-5380301824

01EZR-OBý62179kk
01EZR-OBý62184kk
01EZR-OBý62207kk

01330-5306230397
01330-5306230494
01330-5306236508
01330-5306235538
01330-5306237575
01330-5306234665

01337-5373206226
01337-5370324744
01337-5370326878
01337-5370301852
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01329-5296230328
01329-5296230425
01329-5296236536
01329-5296235566
01329-5296237506
01329-5296234693

01336-5363206254
01336-5360324772
01336-5360326809
01336-5360301880

01328-5286230356
01328-5286230453
01328-5286236564
01328-5286235594
01328-5286237534
01328-5286234624

01335-5353206282
01335-5350324703
01335-5350326837
01335-5350301811

01EZR-OBý62303kk
01EZR-OBý62304kk
01EZR-OBý62365kk
01EZR-OBý62355kk
01EZR-OBý62375kk
01EZR-OBý62346kk

01334-5343206213
01334-5340324731
01334-5340326865
01334-5340301839

01328-5280566817 01329-5290566886 01330-5300566858 01331-5310566830 01332-5320566802 01333-5330566871 01334-5340566843 01335-5350566815 01336-5360566884 01337-5370566856 01338-5380566828
01328-5280567302 01329-5290567371 01330-5300567343 01331-5310567315 01332-5320567384 01333-5330567356 01334-5340567328 01335-5350567397 01336-5360567369 01337-5370567341 01338-5380567313
01328-5285008544 01329-5295008516 01330-5305008585 01331-5315008557 01332-5325008529 01333-5335008598 01334-5345008570 01335-5355008542 01336-5365008514 01337-5375008583 01338-5385008555

01333-5333206241
01333-5330324759
01333-5330326893
01333-5330301867

01EZR-OBý05668kk
01EZR-OBý05673kk
01EZR-OBý50085kk

01332-5323206269
01332-5320324787
01332-5320326824
01332-5320301895

01328-5288331279 01329-5298331251 01330-5308331223 01331-5318331292 01332-5328331264 01333-5338331236 01334-5348331208 01335-5358331277 01336-5368331249 01337-5378331221 01338-5388331290

01331-5313206297
01331-5310324718
01331-5310326852
01331-5310301826

01EZR-OBý83312kk

01330-5303206228
01330-5300324746
01330-5300326880
01330-5300301854

01328-5283209970 01329-5293209942 01330-5303209914 01331-5313209983 01332-5323209955 01333-5333209927 01334-5343209996 01335-5353209968 01336-5363209940 01337-5373209912 01338-5383209981

01329-5293206256
01329-5290324774
01329-5290326811
01329-5290301882

01EZR-OBý32099kk

VODICE
Šifra obþine
Šifra UE
Podraþun JFP
76384
62243

01328-5283208321 01329-5293208390 01330-5303208362 01331-5313208334 01332-5323208306 01333-5333208375 01334-5343208347 01335-5353208319 01336-5363208388 01337-5373208360 01338-5383208332

VITANJE
Šifra obþine
Šifra UE
Podraþun JFP
76376
62472

01EZR-OBý32083kk

VIPAVA
Šifra obþine
Šifra UE
Podraþun JFP
76368
62014

138

01328-5280329458 01329-5290329430 01330-5300329402 01331-5310329471 01332-5320329443 01333-5330329415 01334-5340329484 01335-5350329456 01336-5360329428 01337-5370329497 01338-5380329469

VIDEM
Šifra obþine
Šifra UE
Podraþun JFP
76350
62375

137

01EZR-OBý03294kk

VELIKE LAŠýE
Šifra obþine
Šifra UE
Podraþun JFP
76341
62243

136

01328-5283206284
01328-5280324705
01328-5280326839
01328-5280301813

VELENJE
Šifra obþine
Šifra UE
Podraþun JFP
76333
62553

135

01EZR-OBý32062kk
01EZR-OBý03247kk
01EZR-OBý03268kk
01EZR-OBý03018kk

TURNIŠýE
Šifra obþine
Šifra UE
Podraþun JFP
76325
62227

134

01328-5280309185 01329-5290309157 01330-5300309129 01331-5310309198 01332-5320309170 01333-5330309142 01334-5340309114 01335-5350309183 01336-5360309155 01337-5370309127 01338-5380309196
01328-5280355163 01329-5290355135 01330-5300355107 01331-5310355176 01332-5320355148 01333-5330355120 01334-5340355189 01335-5350355161 01336-5360355133 01337-5370355105 01338-5380355174

TRŽIý
Šifra obþine
Šifra UE
Podraþun JFP
76317
62545

133

01EZR-OBý03091kk
01EZR-OBý03551kk

TREBNJE
Šifra obþine
Šifra UE
Podraþun JFP
76309
62537

132

DOPOLNILNI SEZNAM PODRAýUNOV JFP SKUPINE A
131

Št.

01328-5280252828 01329-5290252897 01330-5300252869 01331-5310252841 01332-5320252813 01333-5330252882 01334-5340252854 01335-5350252826 01336-5360252895 01337-5370252867 01338-5380252839
01328-5280252925 01329-5290252994 01330-5300252966 01331-5310252938 01332-5320252910 01333-5330252979 01334-5340252951 01335-5350252923 01336-5360252992 01337-5370252964 01338-5380252936

TRBOVLJE
Šifra obþine
Šifra UE
Podraþun JFP
76295
62529

TOLMIN
Šifra obþine
Šifra UE
Podraþun JFP
76287
62510

130

15746 /

01EZR-OBý02528kk
01EZR-OBý02529kk

Shematiþni prikaz
podraþuna JFP
iz osnovnega
seznama

129

128
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Shematiþni prikaz
podraþuna JFP
iz osnovnega
seznama
01EZR-OBý06228kk
01EZR-OBý62233kk
01EZR-OBý62249kk

129

130

132

133

134

DOPOLNILNI SEZNAM PODRAýUNOV JFP SKUPINE A
131

135

136

137

138

Št.
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26/40

TOLMIN
TRBOVLJE
TREBNJE
TRŽIý
TURNIŠýE
VELENJE
VELIKE LAŠýE
VIDEM
VIPAVA
VITANJE
VODICE
Šifra obþine
Šifra obþine
Šifra obþine
Šifra obþine
Šifra obþine
Šifra obþine
Šifra obþine
Šifra obþine
Šifra obþine
Šifra obþine
Šifra obþine
Šifra UE
Šifra UE
Šifra UE
Šifra UE
Šifra UE
Šifra UE
Šifra UE
Šifra UE
Šifra UE
Šifra UE
Šifra UE
Podraþun JFP
Podraþun JFP
Podraþun JFP
Podraþun JFP
Podraþun JFP
Podraþun JFP
Podraþun JFP
Podraþun JFP
Podraþun JFP
Podraþun JFP
Podraþun JFP
76287
76295
76309
76317
76325
76333
76341
76350
76368
76376
76384
62510
62529
62537
62545
62227
62553
62243
62375
62014
62472
62243
01328-5280622883 01329-5290622855 01330-5300622827 01331-5310622896 01332-5320622868 01333-5330622840 01334-5340622812 01335-5350622881 01336-5360622853 01337-5370622825 01338-5380622894
01328-5286223372 01329-5296223344 01330-5306223316 01331-5316223385 01332-5326223357 01333-5336223329 01334-5346223398 01335-5356223370 01336-5366223342 01337-5376223314 01338-5386223383
01328-5286224924 01329-5296224993 01330-5306224965 01331-5316224937 01332-5326224909 01333-5336224978 01334-5346224950 01335-5356224922 01336-5366224991 01337-5376224963 01338-5386224935
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01339-5396217923 01340-5406217992 01341-5416217964 01342-5426217936 01343-5436217908 01344-5446217977 01346-5466217921 01347-5476217990 01348-5486217962 01349-5496217934 01350-5506217906
01339-5396218408 01340-5406218477 01341-5416218449 01342-5426218421 01343-5436218490 01344-5446218462 01346-5466218406 01347-5476218475 01348-5486218447 01349-5496218419 01350-5506218488
01339-5396220736 01340-5406220708 01341-5416220777 01342-5426220749 01343-5436220721 01344-5446220790 01346-5466220734 01347-5476220706 01348-5486220775 01349-5496220747 01350-5506220719

01339-5396228011 01340-5406228080 01341-5416228052 01342-5426228024 01343-5436228093 01344-5446228065 01346-5466228009 01347-5476228078 01348-5486228050 01349-5496228022 01350-5506228091
01339-8446221224 01340-8446221272 01341-8446221223 01342-8446221271 01343-8446221222 01344-8446221270 01346-8446221269 01347-8446221220 01348-8446221268 01349-8446221219 01350-8446221267

01339-8446222873 01340-8446222824 01341-8446222872 01342-8446222823 01343-8446222871 01344-8446222822 01346-8446222821 01347-8446222869 01348-8446222820 01349-8446222868 01350-8446222819

01339-8440515005 01340-8440515053 01341-8440515004 01342-8440515052 01343-8440515003 01344-8440515051 01346-8440515050 01347-8440515098 01348-8440515049 01349-8440515097 01350-8440515048
01339-5390612196 01340-5400612168 01341-5410612140 01342-5420612112 01343-5430612181 01344-5440612153 01346-5460612194 01347-5470612166 01348-5480612138 01349-5490612110 01350-5500612179

01EZR-OBý62179kk
01EZR-OBý62184kk
01EZR-OBý62207kk

01EZR-OBý62280kk
01EZR-84462212kk

01EZR-84462228kk

01EZR-84405150kk
01EZR-OBý06121kk

01341-5416230380
01341-5416230477
01341-5416236588
01341-5416235521
01341-5416237558
01341-5416234648

01342-5426230352
01342-5426230449
01342-5426236560
01342-5426235590
01342-5426237530
01342-5426234620

01343-5436230324
01343-5436230421
01343-5436236532
01343-5436235562
01343-5436237502
01343-5436234689

01344-5446230393
01344-5446230490
01344-5446236504
01344-5446235534
01344-5446237571
01344-5446234661

01346-5466230337
01346-5466230434
01346-5466236545
01346-5466235575
01346-5466237515
01346-5466234605

01347-5476230309
01347-5476230406
01347-5476236517
01347-5476235547
01347-5476237584
01347-5476234674

01348-5486230378
01348-5486230475
01348-5486236586
01348-5486235519
01348-5486237556
01348-5486234646

01349-5496230350
01349-5496230447
01349-5496236558
01349-5496235588
01349-5496237528
01349-5496234618

27/40

01350-5506230322
01350-5506230419
01350-5506236530
01350-5506235560
01350-5506237597
01350-5506234687

01350-5503206250
01350-5500324768
01350-5500326805
01350-5500301876
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01340-5406230311
01340-5406230408
01340-5406236519
01340-5406235549
01340-5406237586
01340-5406234676

01349-5493206278
01349-5490324796
01349-5490326833
01349-5490301807

01339-5396230339
01339-5396230436
01339-5396236547
01339-5396235577
01339-5396237517
01339-5396234607

01348-5483206209
01348-5480324727
01348-5480326861
01348-5480301835

01EZR-OBý62303kk
01EZR-OBý62304kk
01EZR-OBý62365kk
01EZR-OBý62355kk
01EZR-OBý62375kk
01EZR-OBý62346kk

01347-5473206237
01347-5470324755
01347-5470326889
01347-5470301863

01339-5390566897 01340-5400566869 01341-5410566841 01342-5420566813 01343-5430566882 01344-5440566854 01346-5460566895 01347-5470566867 01348-5480566839 01349-5490566811 01350-5500566880
01339-5390567382 01340-5400567354 01341-5410567326 01342-5420567395 01343-5430567367 01344-5440567339 01346-5460567380 01347-5470567352 01348-5480567324 01349-5490567393 01350-5500567365
01339-5395008527 01340-5405008596 01341-5415008568 01342-5425008540 01343-5435008512 01344-5445008581 01346-5465008525 01347-5475008594 01348-5485008566 01349-5495008538 01350-5505008510

01346-5463206265
01346-5460324783
01346-5460326820
01346-5460301891

01EZR-OBý05668kk
01EZR-OBý05673kk
01EZR-OBý50085kk

01344-5443206224
01344-5440324742
01344-5440326876
01344-5440301850

01339-5398331262 01340-5408331234 01341-5418331206 01342-5428331275 01343-5438331247 01344-5448331219 01346-5468331260 01347-5478331232 01348-5488331204 01349-5498331273 01350-5508331245

01343-5433206252
01343-5430324770
01343-5430326807
01343-5430301878

01EZR-OBý83312kk

01342-5423206280
01342-5420324798
01342-5420326835
01342-5420301809

01339-5393209953 01340-5403209925 01341-5413209994 01342-5423209966 01343-5433209938 01344-5443209910 01346-5463209951 01347-5473209923 01348-5483209992 01349-5493209964 01350-5503209936

01341-5413206211
01341-5410324729
01341-5410326863
01341-5410301837

01EZR-OBý32099kk

01340-5403206239
01340-5400324757
01340-5400326891
01340-5400301865

01339-5393208304 01340-5403208373 01341-5413208345 01342-5423208317 01343-5433208386 01344-5443208358 01346-5463208302 01347-5473208371 01348-5483208343 01349-5493208315 01350-5503208384

BLOKE
Šifra obþine
Šifra UE
Podraþun JFP
76490
62049

BISTRICA OB
SOTLI
Šifra obþine
Šifra UE
Podraþun JFP
76481
62502

01EZR-OBý32083kk

BENEDIKT
Šifra obþine
Šifra UE
Podraþun JFP
76473
62219

01339-5390329441 01340-5400329413 01341-5410329482 01342-5420329454 01343-5430329426 01344-5440329495 01346-5460329439 01347-5470329411 01348-5480329480 01349-5490329452 01350-5500329424

ŽIRI
Šifra obþine
Šifra UE
Podraþun JFP
76465
62499

150

149

01EZR-OBý03294kk

ŽELEZNIKI
Šifra obþine
Šifra UE
Podraþun JFP
76457
62499

148

01339-5393206267
01339-5390324785
01339-5390326822
01339-5390301893

ZREýE
Šifra obþine
Šifra UE
Podraþun JFP
76449
62472

147

01EZR-OBý32062kk
01EZR-OBý03247kk
01EZR-OBý03268kk
01EZR-OBý03018kk

ZAVRý
Šifra obþine
Šifra UE
Podraþun JFP
76430
62375

146

01339-5390309168 01340-5400309140 01341-5410309112 01342-5420309181 01343-5430309153 01344-5440309125 01346-5460309166 01347-5470309138 01348-5480309110 01349-5490309179 01350-5500309151
01339-5390355146 01340-5400355118 01341-5410355187 01342-5420355159 01343-5430355131 01344-5440355103 01346-5460355144 01347-5470355116 01348-5480355185 01349-5490355157 01350-5500355129

ZAGORJE OB SAVI
Šifra obþine
Šifra UE
Podraþun JFP
76422
62570

144

01EZR-OBý03091kk
01EZR-OBý03551kk

VUZENICA
Šifra obþine
Šifra UE
Podraþun JFP
76414
62383

143

DOPOLNILNI SEZNAM PODRAýUNOV JFP SKUPINE A
142

Št.

01339-5390252811 01340-5400252880 01341-5410252852 01342-5420252824 01343-5430252893 01344-5440252865 01346-5460252809 01347-5470252878 01348-5480252850 01349-5490252822 01350-5500252891
01339-5390252908 01340-5400252977 01341-5410252949 01342-5420252921 01343-5430252990 01344-5440252962 01346-5460252906 01347-5470252975 01348-5480252947 01349-5490252919 01350-5500252988

VRHNIKA
Šifra obþine
Šifra UE
Podraþun JFP
76406
62561

VOJNIK
Šifra obþine
Šifra UE
Podraþun JFP
76392
62030

141

15748 /

01EZR-OBý02528kk
01EZR-OBý02529kk

Shematiþni prikaz
podraþuna JFP
iz osnovnega
seznama

140

139

Stran

Uradni list Republike Slovenije

Shematiþni prikaz
podraþuna JFP
iz osnovnega
seznama
01EZR-OBý06228kk
01EZR-OBý62233kk
01EZR-OBý62249kk

140

141

143

144

146

DOPOLNILNI SEZNAM PODRAýUNOV JFP SKUPINE A
142

147

148

149

150

Št.
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28/40

BISTRICA OB
VOJNIK
VRHNIKA
VUZENICA
ZAGORJE OB SAVI
ZAVRý
ZREýE
ŽELEZNIKI
ŽIRI
BENEDIKT
SOTLI
BLOKE
Šifra obþine
Šifra obþine
Šifra obþine
Šifra obþine
Šifra obþine
Šifra obþine
Šifra obþine
Šifra obþine
Šifra obþine
Šifra obþine
Šifra obþine
Šifra UE
Šifra UE
Šifra UE
Šifra UE
Šifra UE
Šifra UE
Šifra UE
Šifra UE
Šifra UE
Šifra UE
Šifra UE
Podraþun JFP
Podraþun JFP
Podraþun JFP
Podraþun JFP
Podraþun JFP
Podraþun JFP
Podraþun JFP
Podraþun JFP
Podraþun JFP
Podraþun JFP
Podraþun JFP
76392
76406
76414
76422
76430
76449
76457
76465
76473
76481
76490
62030
62561
62383
62570
62375
62472
62499
62499
62219
62502
62049
01339-5390622866 01340-5400622838 01341-5410622810 01342-5420622879 01343-5430622851 01344-5440622823 01346-5460622864 01347-5470622836 01348-5480622808 01349-5490622877 01350-5500622849
01339-5396223355 01340-5406223327 01341-5416223396 01342-5426223368 01343-5436223340 01344-5446223312 01346-5466223353 01347-5476223325 01348-5486223394 01349-5496223366 01350-5506223338
01339-5396224907 01340-5406224976 01341-5416224948 01342-5426224920 01343-5436224989 01344-5446224961 01346-5466224905 01347-5476224974 01348-5486224946 01349-5496224918 01350-5506224987
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01351-5516217975 01352-5526217947 01353-5536217919 01354-5546217988 01355-5556217960 01356-5566217932 01357-5576217904 01358-5586217973 01359-5596217945 01360-5606217917 01361-5616217986
01351-5516218460 01352-5526218432 01353-5536218404 01354-5546218473 01355-5556218445 01356-5566218417 01357-5576218486 01358-5586218458 01359-5596218430 01360-5606218402 01361-5616218471
01351-5516220788 01352-5526220760 01353-5536220732 01354-5546220704 01355-5556220773 01356-5566220745 01357-5576220717 01358-5586220786 01359-5596220758 01360-5606220730 01361-5616220702

01351-5516228063 01352-5526228035 01353-5536228007 01354-5546228076 01355-5556228048 01356-5566228020 01357-5576228089 01358-5586228061 01359-5596228033 01360-5606228005 01361-5616228074
01351-8446221218 01352-8446221266 01353-8446221217 01354-8446221265 01355-8446221216 01356-8446221264 01357-8446221215 01358-8446221263 01359-8446221214 01360-8446221262 01361-8446221213

01351-8446222867 01352-8446222818 01353-8446222866 01354-8446222817 01355-8446222865 01356-8446222816 01357-8446222864 01358-8446222815 01359-8446222863 01360-8446222814 01361-8446222862

01351-8440515096 01352-8440515047 01353-8440515095 01354-8440515046 01355-8440515094 01356-8440515045 01357-8440515093 01358-8440515044 01359-8440515092 01360-8440515043 01361-8440515091
01351-5510612151 01352-5520612123 01353-5530612192 01354-5540612164 01355-5550612136 01356-5560612108 01357-5570612177 01358-5580612149 01359-5590612121 01360-5600612190 01361-5610612162

01EZR-OBý62179kk
01EZR-OBý62184kk
01EZR-OBý62207kk

01EZR-OBý62280kk
01EZR-84462212kk

01EZR-84462228kk

01EZR-84405150kk
01EZR-OBý06121kk

01353-5536230335
01353-5536230432
01353-5536236543
01353-5536235573
01353-5536237513
01353-5536234603

01354-5546230307
01354-5546230404
01354-5546236515
01354-5546235545
01354-5546237582
01354-5546234672

01355-5556230376
01355-5556230473
01355-5556236584
01355-5556235517
01355-5556237554
01355-5556234644

01356-5566230348
01356-5566230445
01356-5566236556
01356-5566235586
01356-5566237526
01356-5566234616

01357-5576230320
01357-5576230417
01357-5576236528
01357-5576235558
01357-5576237595
01357-5576234685

01358-5586230389
01358-5586230486
01358-5586236597
01358-5586235530
01358-5586237567
01358-5586234657

01359-5596230361
01359-5596230458
01359-5596236569
01359-5596235502
01359-5596237539
01359-5596234629

01360-5606230333
01360-5606230430
01360-5606236541
01360-5606235571
01360-5606237511
01360-5606234698

29/40

01361-5616230305
01361-5616230402
01361-5616236513
01361-5616235543
01361-5616237580
01361-5616234670

01361-5613206233
01361-5610324751
01361-5610326885
01361-5610301859
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01352-5526230363
01352-5526230460
01352-5526236571
01352-5526235504
01352-5526237541
01352-5526234631

01360-5603206261
01360-5600324779
01360-5600326816
01360-5600301887

01351-5516230391
01351-5516230488
01351-5516236502
01351-5516235532
01351-5516237569
01351-5516234659

01359-5593206289
01359-5590324710
01359-5590326844
01359-5590301818

01EZR-OBý62303kk
01EZR-OBý62304kk
01EZR-OBý62365kk
01EZR-OBý62355kk
01EZR-OBý62375kk
01EZR-OBý62346kk

01358-5583206220
01358-5580324738
01358-5580326872
01358-5580301846

01351-5510566852 01352-5520566824 01353-5530566893 01354-5540566865 01355-5550566837 01356-5560566809 01357-5570566878 01358-5580566850 01359-5590566822 01360-5600566891 01361-5610566863
01351-5510567337 01352-5520567309 01353-5530567378 01354-5540567350 01355-5550567322 01356-5560567391 01357-5570567363 01358-5580567335 01359-5590567307 01360-5600567376 01361-5610567348
01351-5515008579 01352-5525008551 01353-5535008523 01354-5545008592 01355-5555008564 01356-5565008536 01357-5575008508 01358-5585008577 01359-5595008549 01360-5605008521 01361-5615008590

01357-5573206248
01357-5570324766
01357-5570326803
01357-5570301874

01EZR-OBý05668kk
01EZR-OBý05673kk
01EZR-OBý50085kk

01356-5563206276
01356-5560324794
01356-5560326831
01356-5560301805

01351-5518331217 01352-5528331286 01353-5538331258 01354-5548331230 01355-5558331202 01356-5568331271 01357-5578331243 01358-5588331215 01359-5598331284 01360-5608331256 01361-5618331228

01355-5553206207
01355-5550324725
01355-5550326859
01355-5550301833

01EZR-OBý83312kk

01354-5543206235
01354-5540324753
01354-5540326887
01354-5540301861

01351-5513209908 01352-5523209977 01353-5533209949 01354-5543209921 01355-5553209990 01356-5563209962 01357-5573209934 01358-5583209906 01359-5593209975 01360-5603209947 01361-5613209919

01353-5533206263
01353-5530324781
01353-5530326818
01353-5530301889

01EZR-OBý32099kk

01352-5523206291
01352-5520324712
01352-5520326846
01352-5520301820

01351-5513208356 01352-5523208328 01353-5533208397 01354-5543208369 01355-5553208341 01356-5563208313 01357-5573208382 01358-5583208354 01359-5593208326 01360-5603208395 01361-5613208367

HODOŠ
Šifra obþine
Šifra UE
Podraþun JFP
76600
62308

01EZR-OBý32083kk

HOýE-SLIVNICA
Šifra obþine
Šifra UE
Podraþun JFP
76597
62278

01351-5510329493 01352-5520329465 01353-5530329437 01354-5540329409 01355-5550329478 01356-5560329450 01357-5570329422 01358-5580329491 01359-5590329463 01360-5600329435 01361-5610329407

HAJDINA
Šifra obþine
Šifra UE
Podraþun JFP
76589
62375

161

01EZR-OBý03294kk

GRAD
Šifra obþine
Šifra UE
Podraþun JFP
76570
62308

DOLENJSKE
TOPLICE
Šifra obþine
Šifra UE
Podraþun JFP
76562
62324

160

01351-5513206222
01351-5510324740
01351-5510326874
01351-5510301848

DOBROVNIK
Šifra obþine
Šifra UE
Podraþun JFP
76554
62227

159

01EZR-OBý32062kk
01EZR-OBý03247kk
01EZR-OBý03268kk
01EZR-OBý03018kk

DOBRNA
Šifra obþine
Šifra UE
Podraþun JFP
76546
62030

158

157

01351-5510309123 01352-5520309192 01353-5530309164 01354-5540309136 01355-5550309108 01356-5560309177 01357-5570309149 01358-5580309121 01359-5590309190 01360-5600309162 01361-5610309134
01351-5510355198 01352-5520355170 01353-5530355142 01354-5540355114 01355-5550355183 01356-5560355155 01357-5570355127 01358-5580355196 01359-5590355168 01360-5600355140 01361-5610355112

DOBJE
Šifra obþine
Šifra UE
Podraþun JFP
76538
62480

156

01EZR-OBý03091kk
01EZR-OBý03551kk

CERKVENJAK
Šifra obþine
Šifra UE
Podraþun JFP
76520
62219

155

DOPOLNILNI SEZNAM PODRAýUNOV JFP SKUPINE A
154

Št.

01351-5510252863 01352-5520252835 01353-5530252807 01354-5540252876 01355-5550252848 01356-5560252820 01357-5570252889 01358-5580252861 01359-5590252833 01360-5600252805 01361-5610252874
01351-5510252960 01352-5520252932 01353-5530252904 01354-5540252973 01355-5550252945 01356-5560252917 01357-5570252986 01358-5580252958 01359-5590252930 01360-5600252902 01361-5610252971

CANKOVA
Šifra obþine
Šifra UE
Podraþun JFP
76511
62308

BRASLOVýE
Šifra obþine
Šifra UE
Podraþun JFP
76503
62588

153

15750 /

01EZR-OBý02528kk
01EZR-OBý02529kk

Shematiþni prikaz
podraþuna JFP
iz osnovnega
seznama

152

151

Stran
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Shematiþni prikaz
podraþuna JFP
iz osnovnega
seznama
01EZR-OBý06228kk
01EZR-OBý62233kk
01EZR-OBý62249kk

152

153

155

156

157

DOPOLNILNI SEZNAM PODRAýUNOV JFP SKUPINE A
154

158

159

160

161

Št.
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Stran
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DOLENJSKE
BRASLOVýE
CANKOVA
CERKVENJAK
DOBJE
DOBRNA
DOBROVNIK
TOPLICE
GRAD
HAJDINA
HOýE-SLIVNICA
HODOŠ
Šifra obþine
Šifra obþine
Šifra obþine
Šifra obþine
Šifra obþine
Šifra obþine
Šifra obþine
Šifra obþine
Šifra obþine
Šifra obþine
Šifra obþine
Šifra UE
Šifra UE
Šifra UE
Šifra UE
Šifra UE
Šifra UE
Šifra UE
Šifra UE
Šifra UE
Šifra UE
Šifra UE
Podraþun JFP
Podraþun JFP
Podraþun JFP
Podraþun JFP
Podraþun JFP
Podraþun JFP
Podraþun JFP
Podraþun JFP
Podraþun JFP
Podraþun JFP
Podraþun JFP
76503
76511
76520
76538
76546
76554
76562
76570
76589
76597
76600
62588
62308
62219
62480
62030
62227
62324
62308
62375
62278
62308
01351-5510622821 01352-5520622890 01353-5530622862 01354-5540622834 01355-5550622806 01356-5560622875 01357-5570622847 01358-5580622819 01359-5590622888 01360-5600622860 01361-5610622832
01351-5516223310 01352-5526223379 01353-5536223351 01354-5546223323 01355-5556223392 01356-5566223364 01357-5576223336 01358-5586223308 01359-5596223377 01360-5606223349 01361-5616223321
01351-5516224959 01352-5526224931 01353-5536224903 01354-5546224972 01355-5556224944 01356-5566224916 01357-5576224985 01358-5586224957 01359-5596224929 01360-5606224998 01361-5616224970

151
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01362-5626217958 01363-5636217930 01364-5646217902 01365-5656217971 01366-5666217943 01367-5676217915 01368-5686217984 01369-5696217956 01370-5706217928 01371-5716217997 01372-5726217969
01362-5626218443 01363-5636218415 01364-5646218484 01365-5656218456 01366-5666218428 01367-5676218497 01368-5686218469 01369-5696218441 01370-5706218413 01371-5716218482 01372-5726218454
01362-5626220771 01363-5636220743 01364-5646220715 01365-5656220784 01366-5666220756 01367-5676220728 01368-5686220797 01369-5696220769 01370-5706220741 01371-5716220713 01372-5726220782

01362-5626228046 01363-5636228018 01364-5646228087 01365-5656228059 01366-5666228031 01367-5676228003 01368-5686228072 01369-5696228044 01370-5706228016 01371-5716228085 01372-5726228057
01362-8446221261 01363-8446221212 01364-8446221260 01365-8446221211 01366-8446221259 01367-8446221210 01368-8446221258 01369-8446221209 01370-8446221257 01371-8446221208 01372-8446221256

01362-8446222813 01363-8446222861 01364-8446222812 01365-8446222860 01366-8446222811 01367-8446222859 01368-8446222810 01369-8446222858 01370-8446222809 01371-8446222857 01372-8446222808

01362-8440515042 01363-8440515090 01364-8440515041 01365-8440515089 01366-8440515040 01367-8440515088 01368-8440515039 01369-8440515087 01370-8440515038 01371-8440515086 01372-8440515037
01362-5620612134 01363-5630612106 01364-5640612175 01365-5650612147 01366-5660612119 01367-5670612188 01368-5680612160 01369-5690612132 01370-5700612104 01371-5710612173 01372-5720612145

01EZR-OBý62179kk
01EZR-OBý62184kk
01EZR-OBý62207kk

01EZR-OBý62280kk
01EZR-84462212kk

01EZR-84462228kk

01EZR-84405150kk
01EZR-OBý06121kk

01364-5646230318
01364-5646230415
01364-5646236526
01364-5646235556
01364-5646237593
01364-5646234683

01365-5656230387
01365-5656230484
01365-5656236595
01365-5656235528
01365-5656237565
01365-5656234655

01366-5666230359
01366-5666230456
01366-5666236567
01366-5666235597
01366-5666237537
01366-5666234627

01367-5676230331
01367-5676230428
01367-5676236539
01367-5676235569
01367-5676237509
01367-5676234696

01368-5686230303
01368-5686230497
01368-5686236511
01368-5686235541
01368-5686237578
01368-5686234668

01369-5696230372
01369-5696230469
01369-5696236580
01369-5696235513
01369-5696237550
01369-5696234640

01370-5706230344
01370-5706230441
01370-5706236552
01370-5706235582
01370-5706237522
01370-5706234612

01371-5716230316
01371-5716230413
01371-5716236524
01371-5716235554
01371-5716237591
01371-5716234681

31/40

01372-5726230385
01372-5726230482
01372-5726236593
01372-5726235526
01372-5726237563
01372-5726234653

01372-5723206216
01372-5720324734
01372-5720326868
01372-5720301842
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01363-5636230346
01363-5636230443
01363-5636236554
01363-5636235584
01363-5636237524
01363-5636234614

01371-5713206244
01371-5710324762
01371-5710326896
01371-5710301870

01362-5626230374
01362-5626230471
01362-5626236582
01362-5626235515
01362-5626237552
01362-5626234642

01370-5703206272
01370-5700324790
01370-5700326827
01370-5700301898

01EZR-OBý62303kk
01EZR-OBý62304kk
01EZR-OBý62365kk
01EZR-OBý62355kk
01EZR-OBý62375kk
01EZR-OBý62346kk

01369-5693206203
01369-5690324721
01369-5690326855
01369-5690301829

01362-5620566835 01363-5630566807 01364-5640566876 01365-5650566848 01366-5660566820 01367-5670566889 01368-5680566861 01369-5690566833 01370-5700566805 01371-5710566874 01372-5720566846
01362-5620567320 01363-5630567389 01364-5640567361 01365-5650567333 01366-5660567305 01367-5670567374 01368-5680567346 01369-5690567318 01370-5700567387 01371-5710567359 01372-5720567331
01362-5625008562 01363-5635008534 01364-5645008506 01365-5655008575 01366-5665008547 01367-5675008519 01368-5685008588 01369-5695008560 01370-5705008532 01371-5715008504 01372-5725008573

01368-5683206231
01368-5680324749
01368-5680326883
01368-5680301857

01EZR-OBý05668kk
01EZR-OBý05673kk
01EZR-OBý50085kk

01367-5673206259
01367-5670324777
01367-5670326814
01367-5670301885

01362-5628331297 01363-5638331269 01364-5648331241 01365-5658331213 01366-5668331282 01367-5678331254 01368-5688331226 01369-5698331295 01370-5708331267 01371-5718331239 01372-5728331211

01366-5663206287
01366-5660324708
01366-5660326842
01366-5660301816

01EZR-OBý83312kk

01365-5653206218
01365-5650324736
01365-5650326870
01365-5650301844

01362-5623209988 01363-5633209960 01364-5643209932 01365-5653209904 01366-5663209973 01367-5673209945 01368-5683209917 01369-5693209986 01370-5703209958 01371-5713209930 01372-5723209902

01364-5643206246
01364-5640324764
01364-5640326898
01364-5640301872

01EZR-OBý32099kk

01363-5633206274
01363-5630324792
01363-5630326829
01363-5630301803

01362-5623208339 01363-5633208311 01364-5643208380 01365-5653208352 01366-5663208324 01367-5673208393 01368-5683208365 01369-5693208337 01370-5703208309 01371-5713208378 01372-5723208350

PODLEHNIK
Šifra obþine
Šifra UE
Podraþun JFP
76716
62375

01EZR-OBý32083kk

OPLOTNICA
Šifra obþine
Šifra UE
Podraþun JFP
76708
62464

01362-5620329476 01363-5630329448 01364-5640329420 01365-5650329489 01366-5660329461 01367-5670329433 01368-5680329405 01369-5690329474 01370-5700329446 01371-5710329418 01372-5720329487

MIRNA PEý
Šifra obþine
Šifra UE
Podraþun JFP
76694
62324

172

01EZR-OBý03294kk

MIKLAVŽ NA
Šifra obþine
Šifra UE
Podraþun JFP
76686
62278

171

01362-5623206205
01362-5620324723
01362-5620326857
01362-5620301831

MARKOVCI
Šifra obþine
Šifra UE
Podraþun JFP
76678
62375

LOVRENC NA
POHORJU
Šifra obþine
Šifra UE
Podraþun JFP
76660
62421

170

01EZR-OBý32062kk
01EZR-OBý03247kk
01EZR-OBý03268kk
01EZR-OBý03018kk

KRIŽEVCI
Šifra obþine
Šifra UE
Podraþun JFP
76651
62251

169

01362-5620309106 01363-5630309175 01364-5640309147 01365-5650309119 01366-5660309188 01367-5670309160 01368-5680309132 01369-5690309104 01370-5700309173 01371-5710309145 01372-5720309117
01362-5620355181 01363-5630355153 01364-5640355125 01365-5650355194 01366-5660355166 01367-5670355138 01368-5680355110 01369-5690355179 01370-5700355151 01371-5710355123 01372-5720355192

KOSTEL
Šifra obþine
Šifra UE
Podraþun JFP
76643
62162

168

167

01EZR-OBý03091kk
01EZR-OBý03551kk

KOMENDA
Šifra obþine
Šifra UE
Podraþun JFP
76635
62154

166

DOPOLNILNI SEZNAM PODRAýUNOV JFP SKUPINE A
165

Št.

01362-5620252846 01363-5630252818 01364-5640252887 01365-5650252859 01366-5660252831 01367-5670252803 01368-5680252872 01369-5690252844 01370-5700252816 01371-5710252885 01372-5720252857
01362-5620252943 01363-5630252915 01364-5640252984 01365-5650252956 01366-5660252928 01367-5670252997 01368-5680252969 01369-5690252941 01370-5700252913 01371-5710252982 01372-5720252954

JEZERSKO
Šifra obþine
Šifra UE
Podraþun JFP
76627
62189

HORJUL
Šifra obþine
Šifra UE
Podraþun JFP
76619
62243

164

15752 /

01EZR-OBý02528kk
01EZR-OBý02529kk

Shematiþni prikaz
podraþuna JFP
iz osnovnega
seznama

163

162

Stran
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Shematiþni prikaz
podraþuna JFP
iz osnovnega
seznama
01EZR-OBý06228kk
01EZR-OBý62233kk
01EZR-OBý62249kk

163

164

166

167

168

DOPOLNILNI SEZNAM PODRAýUNOV JFP SKUPINE A
165

169

170

171

172

Št.
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LOVRENC NA
HORJUL
JEZERSKO
KOMENDA
KOSTEL
KRIŽEVCI
POHORJU
MARKOVCI
MIKLAVŽ NA
MIRNA PEý
OPLOTNICA
PODLEHNIK
Šifra obþine
Šifra obþine
Šifra obþine
Šifra obþine
Šifra obþine
Šifra obþine
Šifra obþine
Šifra obþine
Šifra obþine
Šifra obþine
Šifra obþine
Šifra UE
Šifra UE
Šifra UE
Šifra UE
Šifra UE
Šifra UE
Šifra UE
Šifra UE
Šifra UE
Šifra UE
Šifra UE
Podraþun JFP
Podraþun JFP
Podraþun JFP
Podraþun JFP
Podraþun JFP
Podraþun JFP
Podraþun JFP
Podraþun JFP
Podraþun JFP
Podraþun JFP
Podraþun JFP
76619
76627
76635
76643
76651
76660
76678
76686
76694
76708
76716
62243
62189
62154
62162
62251
62421
62375
62278
62324
62464
62375
01362-5620622804 01363-5630622873 01364-5640622845 01365-5650622817 01366-5660622886 01367-5670622858 01368-5680622830 01369-5690622802 01370-5700622871 01371-5710622843 01372-5720622815
01362-5626223390 01363-5636223362 01364-5646223334 01365-5656223306 01366-5666223375 01367-5676223347 01368-5686223319 01369-5696223388 01370-5706223360 01371-5716223332 01372-5726223304
01362-5626224942 01363-5636224914 01364-5646224983 01365-5656224955 01366-5666224927 01367-5676224996 01368-5686224968 01369-5696224940 01370-5706224912 01371-5716224981 01372-5726224953

162
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15753

01373-5736217941 01374-5746217913 01375-5756217982 01376-5766217954 01377-5776217926 01378-5786217995 01379-5796217967 01380-5806217939 01381-5816217911 01382-5826217980 01383-5836217952
01373-5736218426 01374-5746218495 01375-5756218467 01376-5766218439 01377-5776218411 01378-5786218480 01379-5796218452 01380-5806218424 01381-5816218493 01382-5826218465 01383-5836218437
01373-5736220754 01374-5746220726 01375-5756220795 01376-5766220767 01377-5776220739 01378-5786220711 01379-5796220780 01380-5806220752 01381-5816220724 01382-5826220793 01383-5836220765

01373-5736228029 01374-5746228098 01375-5756228070 01376-5766228042 01377-5776228014 01378-5786228083 01379-5796228055 01380-5806228027 01381-5816228096 01382-5826228068 01383-5836228040
01373-8446221207 01374-8446221255 01375-8446221206 01376-8446221254 01377-8446221205 01378-8446221253 01379-8446221204 01380-8446221252 01381-8446221203 01382-8446221251 01383-8446221202

01373-8446222856 01374-8446222807 01375-8446222855 01376-8446222806 01377-8446222854 01378-8446222805 01379-8446222853 01380-8446222804 01381-8446222852 01382-8446222803 01383-8446222851

01373-8440515085 01374-8440515036 01375-8440515084 01376-8440515035 01377-8440515083 01378-8440515034 01379-8440515082 01380-8440515033 01381-8440515081 01382-8440515032 01383-8440515080
01373-5730612117 01374-5740612186 01375-5750612158 01376-5760612130 01377-5770612102 01378-5780612171 01379-5790612143 01380-5800612115 01381-5810612184 01382-5820612156 01383-5830612128

01EZR-OBý62179kk
01EZR-OBý62184kk
01EZR-OBý62207kk

01EZR-OBý62280kk
01EZR-84462212kk

01EZR-84462228kk

01EZR-84405150kk
01EZR-OBý06121kk

01375-5756230398
01375-5756230495
01375-5756236509
01375-5756235539
01375-5756237576
01375-5756234666

01376-5766230370
01376-5766230467
01376-5766236578
01376-5766235511
01376-5766237548
01376-5766234638

01377-5776230342
01377-5776230439
01377-5776236550
01377-5776235580
01377-5776237520
01377-5776234610

01378-5786230314
01378-5786230411
01378-5786236522
01378-5786235552
01378-5786237589
01378-5786234679

01379-5796230383
01379-5796230480
01379-5796236591
01379-5796235524
01379-5796237561
01379-5796234651

01380-5806230355
01380-5806230452
01380-5806236563
01380-5806235593
01380-5806237533
01380-5806234623

01381-5816230327
01381-5816230424
01381-5816236535
01381-5816235565
01381-5816237505
01381-5816234692

01382-5826230396
01382-5826230493
01382-5826236507
01382-5826235537
01382-5826237574
01382-5826234664

33/40

01383-5836230368
01383-5836230465
01383-5836236576
01383-5836235509
01383-5836237546
01383-5836234636

01383-5833206296
01383-5830324717
01383-5830326851
01383-5830301825
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01374-5746230329
01374-5746230426
01374-5746236537
01374-5746235567
01374-5746237507
01374-5746234694

01382-5823206227
01382-5820324745
01382-5820326879
01382-5820301853

01373-5736230357
01373-5736230454
01373-5736236565
01373-5736235595
01373-5736237535
01373-5736234625

01381-5813206255
01381-5810324773
01381-5810326810
01381-5810301881

01EZR-OBý62303kk
01EZR-OBý62304kk
01EZR-OBý62365kk
01EZR-OBý62355kk
01EZR-OBý62375kk
01EZR-OBý62346kk

01380-5803206283
01380-5800324704
01380-5800326838
01380-5800301812

01373-5730566818 01374-5740566887 01375-5750566859 01376-5760566831 01377-5770566803 01378-5780566872 01379-5790566844 01380-5800566816 01381-5810566885 01382-5820566857 01383-5830566829
01373-5730567303 01374-5740567372 01375-5750567344 01376-5760567316 01377-5770567385 01378-5780567357 01379-5790567329 01380-5800567398 01381-5810567370 01382-5820567342 01383-5830567314
01373-5735008545 01374-5745008517 01375-5755008586 01376-5765008558 01377-5775008530 01378-5785008502 01379-5795008571 01380-5805008543 01381-5815008515 01382-5825008584 01383-5835008556

01379-5793206214
01379-5790324732
01379-5790326866
01379-5790301840

01EZR-OBý05668kk
01EZR-OBý05673kk
01EZR-OBý50085kk

01378-5783206242
01378-5780324760
01378-5780326894
01378-5780301868

01373-5738331280 01374-5748331252 01375-5758331224 01376-5768331293 01377-5778331265 01378-5788331237 01379-5798331209 01380-5808331278 01381-5818331250 01382-5828331222 01383-5838331291

01377-5773206270
01377-5770324788
01377-5770326825
01377-5770301896

01EZR-OBý83312kk

01376-5763206298
01376-5760324719
01376-5760326853
01376-5760301827

01373-5733209971 01374-5743209943 01375-5753209915 01376-5763209984 01377-5773209956 01378-5783209928 01379-5793209997 01380-5803209969 01381-5813209941 01382-5823209913 01383-5833209982

01375-5753206229
01375-5750324747
01375-5750326881
01375-5750301855

01EZR-OBý32099kk

01374-5743206257
01374-5740324775
01374-5740326812
01374-5740301883

01373-5733208322 01374-5743208391 01375-5753208363 01376-5763208335 01377-5773208307 01378-5783208376 01379-5793208348 01380-5803208320 01381-5813208389 01382-5823208361 01383-5833208333

ŠEMPETERVRTOJBA
Šifra obþine
Šifra UE
Podraþun JFP
75841
62316

01EZR-OBý32083kk

SVETI ANDRAŽ V
Šifra obþine
Šifra UE
Podraþun JFP
76813
62375

01373-5730329459 01374-5740329431 01375-5750329403 01376-5760329472 01377-5770329444 01378-5780329416 01379-5790329485 01380-5800329457 01381-5810329429 01382-5820329498 01383-5830329470

SVETA ANA
Šifra obþine
Šifra UE
Podraþun JFP
76805
62219

183

01EZR-OBý03294kk

SOLýAVA
Šifra obþine
Šifra UE
Podraþun JFP
76791
62294

182

01373-5733206285
01373-5730324706
01373-5730326840
01373-5730301814

SODRAŽICA
Šifra obþine
Šifra UE
Podraþun JFP
76783
62413

181

01EZR-OBý32062kk
01EZR-OBý03247kk
01EZR-OBý03268kk
01EZR-OBý03018kk

SELNICA OB
DRAVI
Šifra obþine
Šifra UE
Podraþun JFP
76775
62421

RIBNICA NA
POHORJU
Šifra obþine
Šifra UE
Podraþun JFP
76767
62383

180

01373-5730309186 01374-5740309158 01375-5750309130 01376-5760309102 01377-5770309171 01378-5780309143 01379-5790309115 01380-5800309184 01381-5810309156 01382-5820309128 01383-5830309197
01373-5730355164 01374-5740355136 01375-5750355108 01376-5760355177 01377-5770355149 01378-5780355121 01379-5790355190 01380-5800355162 01381-5810355134 01382-5820355106 01383-5830355175

RAZKRIŽJE
Šifra obþine
Šifra UE
Podraþun JFP
76759
62251

179

01EZR-OBý03091kk
01EZR-OBý03551kk

PREVALJE
Šifra obþine
Šifra UE
Podraþun JFP
76740
62405

178

177

DOPOLNILNI SEZNAM PODRAýUNOV JFP SKUPINE A
176

Št.

01373-5730252829 01374-5740252898 01375-5750252870 01376-5760252842 01377-5770252814 01378-5780252883 01379-5790252855 01380-5800252827 01381-5810252896 01382-5820252868 01383-5830252840
01373-5730252926 01374-5740252995 01375-5750252967 01376-5760252939 01377-5770252911 01378-5780252980 01379-5790252952 01380-5800252924 01381-5810252993 01382-5820252965 01383-5830252937

PREBOLD
Šifra obþine
Šifra UE
Podraþun JFP
76732
62588

POLZELA
Šifra obþine
Šifra UE
Podraþun JFP
76724
62588

175

15754 /

01EZR-OBý02528kk
01EZR-OBý02529kk

Shematiþni prikaz
podraþuna JFP
iz osnovnega
seznama

174

173

Stran
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Shematiþni prikaz
podraþuna JFP
iz osnovnega
seznama
01EZR-OBý06228kk
01EZR-OBý62233kk
01EZR-OBý62249kk

174

175

177

178

179

DOPOLNILNI SEZNAM PODRAýUNOV JFP SKUPINE A
176

180

181

182

183

Št.
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Stran
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RIBNICA NA
SELNICA OB
ŠEMPETERPOLZELA
PREBOLD
PREVALJE
RAZKRIŽJE
POHORJU
DRAVI
SODRAŽICA
SOLýAVA
SVETA ANA
SVETI ANDRAŽ V
VRTOJBA
Šifra obþine
Šifra obþine
Šifra obþine
Šifra obþine
Šifra obþine
Šifra obþine
Šifra obþine
Šifra obþine
Šifra obþine
Šifra obþine
Šifra obþine
Šifra UE
Šifra UE
Šifra UE
Šifra UE
Šifra UE
Šifra UE
Šifra UE
Šifra UE
Šifra UE
Šifra UE
Šifra UE
Podraþun JFP
Podraþun JFP
Podraþun JFP
Podraþun JFP
Podraþun JFP
Podraþun JFP
Podraþun JFP
Podraþun JFP
Podraþun JFP
Podraþun JFP
Podraþun JFP
76724
76732
76740
76759
76767
76775
76783
76791
76805
76813
75841
62588
62588
62405
62251
62383
62421
62413
62294
62219
62375
62316
01373-5730622884 01374-5740622856 01375-5750622828 01376-5760622897 01377-5770622869 01378-5780622841 01379-5790622813 01380-5800622882 01381-5810622854 01382-5820622826 01383-5830622895
01373-5736223373 01374-5746223345 01375-5756223317 01376-5766223386 01377-5776223358 01378-5786223330 01379-5796223302 01380-5806223371 01381-5816223343 01382-5826223315 01383-5836223384
01373-5736224925 01374-5746224994 01375-5756224966 01376-5766224938 01377-5776224910 01378-5786224979 01379-5796224951 01380-5806224923 01381-5816224992 01382-5826224964 01383-5836224936

173
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01384-5846217924 01385-5856217993 01386-5866217965 01387-5876217937 01388-5886217909 01389-5896217978 01390-5906217950 01391-5916217922 01392-5926217991 01393-5936217963 01394-5946217935
01384-5846218409 01385-5856218478 01386-5866218450 01387-5876218422 01388-5886218491 01389-5896218463 01390-5906218435 01391-5916218407 01392-5926218476 01393-5936218448 01394-5946218420
01384-5846220737 01385-5856220709 01386-5866220778 01387-5876220750 01388-5886220722 01389-5896220791 01390-5906220763 01391-5916220735 01392-5926220707 01393-5936220776 01394-5946220748

01384-5846228012 01385-5856228081 01386-5866228053 01387-5876228025 01388-5886228094 01389-5896228066 01390-5906228038 01391-5916228010 01392-5926228079 01393-5936228051 01394-5946228023
01384-8446221250 01385-8446221298 01386-8446221249 01387-8446221297 01388-8446221248 01389-8446221296 01390-8446221247 01391-8446221295 01392-8446221246 01393-8446221294 01394-8446221245

01384-8446222802 01385-8446222850 01386-8446222898 01387-8446222849 01388-8446222897 01389-8446222848 01390-8446222896 01391-8446222847 01392-8446222895 01393-8446222846 01394-8446222894

01384-8440515031 01385-8440515079 01386-8440515030 01387-8440515078 01388-8440515029 01389-8440515077 01390-8440515028 01391-8440515076 01392-8440515027 01393-8440515075 01394-8440515026
01384-5840612197 01385-5850612169 01386-5860612141 01387-5870612113 01388-5880612182 01389-5890612154 01390-5900612126 01391-5910612195 01392-5920612167 01393-5930612139 01394-5940612111

01EZR-OBý62280kk
01EZR-84462212kk

01EZR-84462228kk

01EZR-84405150kk
01EZR-OBý06121kk

01387-5876230353
01387-5876230450
01387-5876236561
01387-5876235591
01387-5876237531
01387-5876234621

01388-5886230325
01388-5886230422
01388-5886236533
01388-5886235563
01388-5886237503
01388-5886234690

01389-5896230394
01389-5896230491
01389-5896236505
01389-5896235535
01389-5896237572
01389-5896234662

01390-5906230366
01390-5906230463
01390-5906236574
01390-5906235507
01390-5906237544
01390-5906234634

01391-5916230338
01391-5916230435
01391-5916236546
01391-5916235576
01391-5916237516
01391-5916234606

01392-5926230310
01392-5926230407
01392-5926236518
01392-5926235548
01392-5926237585
01392-5926234675

01393-5936230379
01393-5936230476
01393-5936236587
01393-5936235520
01393-5936237557
01393-5936234647

35/40

01394-5946230351
01394-5946230448
01394-5946236559
01394-5946235589
01394-5946237529
01394-5946234619

01394-5943206279
01394-5940324797
01394-5940326834
01394-5940301808

01EZR-OBý62179kk
01EZR-OBý62184kk
01EZR-OBý62207kk

01386-5866230381
01386-5866230478
01386-5866236589
01386-5866235522
01386-5866237559
01386-5866234649

01393-5933206210
01393-5930324728
01393-5930326862
01393-5930301836
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01385-5856230312
01385-5856230409
01385-5856236520
01385-5856235550
01385-5856237587
01385-5856234677

01392-5923206238
01392-5920324756
01392-5920326890
01392-5920301864

01384-5846230340
01384-5846230437
01384-5846236548
01384-5846235578
01384-5846237518
01384-5846234608

01391-5913206266
01391-5910324784
01391-5910326821
01391-5910301892

01EZR-OBý62303kk
01EZR-OBý62304kk
01EZR-OBý62365kk
01EZR-OBý62355kk
01EZR-OBý62375kk
01EZR-OBý62346kk

01390-5903206294
01390-5900324715
01390-5900326849
01390-5900301823

01384-5840566898 01385-5850566870 01386-5860566842 01387-5870566814 01388-5880566883 01389-5890566855 01390-5900566827 01391-5910566896 01392-5920566868 01393-5930566840 01394-5940566812
01384-5840567383 01385-5850567355 01386-5860567327 01387-5870567396 01388-5880567368 01389-5890567340 01390-5900567312 01391-5910567381 01392-5920567353 01393-5930567325 01394-5940567394
01384-5845008528 01385-5855008597 01386-5865008569 01387-5875008541 01388-5885008513 01389-5895008582 01390-5905008554 01391-5915008526 01392-5925008595 01393-5935008567 01394-5945008539

01389-5893206225
01389-5890324743
01389-5890326877
01389-5890301851

01EZR-OBý05668kk
01EZR-OBý05673kk
01EZR-OBý50085kk

01388-5883206253
01388-5880324771
01388-5880326808
01388-5880301879

01384-5848331263 01385-5858331235 01386-5868331207 01387-5878331276 01388-5888331248 01389-5898331220 01390-5908331289 01391-5918331261 01392-5928331233 01393-5938331205 01394-5948331274

01387-5873206281
01387-5870324702
01387-5870326836
01387-5870301810

01EZR-OBý83312kk

01386-5863206212
01386-5860324730
01386-5860326864
01386-5860301838

01384-5843209954 01385-5853209926 01386-5863209995 01387-5873209967 01388-5883209939 01389-5893209911 01390-5903209980 01391-5913209952 01392-5923209924 01393-5933209993 01394-5943209965

01385-5853206240
01385-5850324758
01385-5850326892
01385-5850301866

01EZR-OBý32099kk

ŠMARTNO PRI
LITIJI
Šifra obþine
Šifra UE
Podraþun JFP
76937
62235

01384-5843208305 01385-5853208374 01386-5863208346 01387-5873208318 01388-5883208387 01389-5893208359 01390-5903208331 01391-5913208303 01392-5923208372 01393-5933208344 01394-5943208316

ŽUŽEMBERK
Šifra obþine
Šifra UE
Podraþun JFP
76910
62324

01EZR-OBý32083kk

ŽIROVNICA
Šifra obþine
Šifra UE
Podraþun JFP
76902
62146

194

01384-5840329442 01385-5850329414 01386-5860329483 01387-5870329455 01388-5880329427 01389-5890329496 01390-5900329468 01391-5910329440 01392-5920329412 01393-5930329481 01394-5940329453

ŽETALE
Šifra obþine
Šifra UE
Podraþun JFP
76899
62375

193

01EZR-OBý03294kk

ŽALEC
Šifra obþine
Šifra UE
Podraþun JFP
76880
62588

192

01384-5843206268
01384-5840324786
01384-5840326823
01384-5840301894

VRANSKO
Šifra obþine
Šifra UE
Podraþun JFP
76872
62588

191

01EZR-OBý32062kk
01EZR-OBý03247kk
01EZR-OBý03268kk
01EZR-OBý03018kk

VERŽEJ
Šifra obþine
Šifra UE
Podraþun JFP
76864
62251

190

01384-5840309169 01385-5850309141 01386-5860309113 01387-5870309182 01388-5880309154 01389-5890309126 01390-5900309195 01391-5910309167 01392-5920309139 01393-5930309111 01394-5940309180
01384-5840355147 01385-5850355119 01386-5860355188 01387-5870355160 01388-5880355132 01389-5890355104 01390-5900355173 01391-5910355145 01392-5920355117 01393-5930355186 01394-5940355158

VELIKA POLANA
Šifra obþine
Šifra UE
Podraþun JFP
76856
62227

189

01EZR-OBý03091kk
01EZR-OBý03551kk

TRZIN
Šifra obþine
Šifra UE
Podraþun JFP
76848
62065

188

DOPOLNILNI SEZNAM PODRAýUNOV JFP SKUPINE A
187

Št.

01384-5840252812 01385-5850252881 01386-5860252853 01387-5870252825 01388-5880252894 01389-5890252866 01390-5900252838 01391-5910252810 01392-5920252879 01393-5930252851 01394-5940252823
01384-5840252909 01385-5850252978 01386-5860252950 01387-5870252922 01388-5880252991 01389-5890252963 01390-5900252935 01391-5910252907 01392-5920252976 01393-5930252948 01394-5940252920

TRNOVSKA VAS
Šifra obþine
Šifra UE
Podraþun JFP
76830
62375

TABOR
Šifra obþine
Šifra UE
Podraþun JFP
76821
62588

186

15756 /

01EZR-OBý02528kk
01EZR-OBý02529kk

Shematiþni prikaz
podraþuna JFP
iz osnovnega
seznama

185

184

Stran
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Shematiþni prikaz
podraþuna JFP
iz osnovnega
seznama
01EZR-OBý06228kk
01EZR-OBý62233kk
01EZR-OBý62249kk

185

186

188

189

190

DOPOLNILNI SEZNAM PODRAýUNOV JFP SKUPINE A
187

191

192

193

194

Št.
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Stran
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ŠMARTNO PRI
TABOR
TRNOVSKA VAS
TRZIN
VELIKA POLANA
VERŽEJ
VRANSKO
ŽALEC
ŽETALE
ŽIROVNICA
ŽUŽEMBERK
LITIJI
Šifra obþine
Šifra obþine
Šifra obþine
Šifra obþine
Šifra obþine
Šifra obþine
Šifra obþine
Šifra obþine
Šifra obþine
Šifra obþine
Šifra obþine
Šifra UE
Šifra UE
Šifra UE
Šifra UE
Šifra UE
Šifra UE
Šifra UE
Šifra UE
Šifra UE
Šifra UE
Šifra UE
Podraþun JFP
Podraþun JFP
Podraþun JFP
Podraþun JFP
Podraþun JFP
Podraþun JFP
Podraþun JFP
Podraþun JFP
Podraþun JFP
Podraþun JFP
Podraþun JFP
76821
76830
76848
76856
76864
76872
76880
76899
76902
76910
76937
62588
62375
62065
62227
62251
62588
62588
62375
62146
62324
62235
01384-5840622867 01385-5850622839 01386-5860622811 01387-5870622880 01388-5880622852 01389-5890622824 01390-5900622893 01391-5910622865 01392-5920622837 01393-5930622809 01394-5940622878
01384-5846223356 01385-5856223328 01386-5866223397 01387-5876223369 01388-5886223341 01389-5896223313 01390-5906223382 01391-5916223354 01392-5926223326 01393-5936223395 01394-5946223367
01384-5846224908 01385-5856224977 01386-5866224949 01387-5876224921 01388-5886224990 01389-5896224962 01390-5906224934 01391-5916224906 01392-5926224975 01393-5936224947 01394-5946224919

184
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CIRKULANE
Šifra obþine
Šifra UE
Podraþun JFP
76953
62375

01396-5960252864
01396-5960252961

01396-5960309124
01396-5960355102

01396-5963206223
01396-5960324741
01396-5960326875
01396-5960301849

01396-5960329494

01396-5963208357

01396-5963209909

01396-5968331218

01396-5960566853
01396-5960567338
01396-5965008580

01396-5966230392
01396-5966230489
01396-5966236503
01396-5966235533
01396-5966237570
01396-5966234660

01396-5966217976
01396-5966218461
01396-5966220789

01396-5966228064
01396-8446221244

01396-8446222893

01396-8440515025
01396-5960612152

APAýE
Šifra obþine
Šifra UE
Podraþun JFP
76945
62081

01EZR-OBý02528kk 01395-5950252892
01EZR-OBý02529kk 01395-5950252989

01EZR-OBý03091kk 01395-5950309152
01EZR-OBý03551kk 01395-5950355130

01395-5953206251
01395-5950324769
01395-5950326806
01395-5950301877

01EZR-OBý03294kk 01395-5950329425

01EZR-OBý32083kk 01395-5953208385

01EZR-OBý32099kk 01395-5953209937

01EZR-OBý83312kk 01395-5958331246

01EZR-OBý05668kk 01395-5950566881
01EZR-OBý05673kk 01395-5950567366
01EZR-OBý50085kk 01395-5955008511

01395-5956230323
01395-5956230420
01395-5956236531
01395-5956235561
01395-5956237598
01395-5956234688

01EZR-OBý62179kk 01395-5956217907
01EZR-OBý62184kk 01395-5956218489
01EZR-OBý62207kk 01395-5956220720

01EZR-OBý62280kk 01395-5956228092
01EZR-84462212kk 01395-8446221293

01395-8446222845

01EZR-84405150kk 01395-8440515074
01EZR-OBý06121kk 01395-5950612180

01EZR-84462228kk

01397-8440515073
01397-5970612124

01397-8446222844

01397-5976228036
01397-8446221292

01397-5976217948
01397-5976218433
01397-5976220761

01397-5976230364
01397-5976230461
01397-5976236572
01397-5976235505
01397-5976237542
01397-5976234632

01398-8440515024
01398-5980612193

01398-8446222892

01398-5986228008
01398-8446221243

01398-5986217920
01398-5986218405
01398-5986220733

01398-5986230336
01398-5986230433
01398-5986236544
01398-5986235574
01398-5986237514
01398-5986234604

01398-5980566894
01398-5980567379
01398-5985008524

01398-5988331259

01398-5983209950

01398-5983208398

01398-5980329438

01398-5983206264
01398-5980324782
01398-5980326819
01398-5980301890

01398-5980309165
01398-5980355143

01399-8440515072
01399-5990612165

01399-8446222843

01399-5996228077
01399-8446221291

01399-5996217989
01399-5996218474
01399-5996220705

01399-5996230308
01399-5996230405
01399-5996236516
01399-5996235546
01399-5996237583
01399-5996234673

01399-5990566866
01399-5990567351
01399-5995008593

01399-5998331231

01399-5993209922

01399-5993208370

01399-5990329410

01399-5993206236
01399-5990324754
01399-5990326888
01399-5990301862

01399-5990309137
01399-5990355115

01399-5990252877
01399-5990252974

MOKRONOGTREBELNO
Šifra obþine
Šifra UE
Podraþun JFP
76988
62537

01400-8440515023
01400-6000612137

01400-8446222891

01400-6006228049
01400-8446221242

01400-6006217961
01400-6006218446
01400-6006220774

01400-6006230377
01400-6006230474
01400-6006236585
01400-6006235518
01400-6006237555
01400-6006234645

01400-6000566838
01400-6000567323
01400-6005008565

01400-6008331203

01400-6003209991

01400-6003208342

01400-6000329479

01400-6003206208
01400-6000324726
01400-6000326860
01400-6000301834

01400-6000309109
01400-6000355184

01400-6000252849
01400-6000252946

POLJýANE
Šifra obþine
Šifra UE
Podraþun JFP
76996
62464

200

01401-8440515071
01401-6010612109

01401-8446222842

01401-6016228021
01401-8446221290

01401-6016217933
01401-6016218418
01401-6016220746

01401-6016230349
01401-6016230446
01401-6016236557
01401-6016235587
01401-6016237527
01401-6016234617

01401-6010566810
01401-6010567392
01401-6015008537

01401-6018331272

01401-6013209963

01401-6013208314

01401-6010329451

01401-6013206277
01401-6010324795
01401-6010326832
01401-6010301806

01401-6010309178
01401-6010355156

01401-6010252821
01401-6010252918

RENýE-VOGRSKO
Šifra obþine
Šifra UE
Podraþun JFP
77003
62316

201

01402-8440515022
01402-6020612178

01402-8446222890

01402-6026228090
01402-8446221241

01402-6026217905
01402-6026218487
01402-6026220718

01402-6026230321
01402-6026230418
01402-6026236529
01402-6026235559
01402-6026237596
01402-6026234686

01402-6020566879
01402-6020567364
01402-6025008509

01402-6028331244

01402-6023209935

01402-6023208383

01402-6020329423

01402-6023206249
01402-6020324767
01402-6020326804
01402-6020301875

01402-6020309150
01402-6020355128

01402-6020252890
01402-6020252987

SREDIŠýE OB DRAVI
Šifra obþine
Šifra UE
Podraþun JFP
77011
62332

202

37/40

01403-8440515070
01403-6030612150

01403-8446222841

01403-6036228062
01403-8446221289

01403-6036217974
01403-6036218459
01403-6036220787

01403-6036230390
01403-6036230487
01403-6036236598
01403-6036235531
01403-6036237568
01403-6036234658

01403-6030566851
01403-6030567336
01403-6035008578

01403-6038331216

01403-6033209907

01403-6033208355

01403-6030329492

01403-6033206221
01403-6030324739
01403-6030326873
01403-6030301847

01403-6030309122
01403-6030355197

01403-6030252862
01403-6030252959

STRAŽA
Šifra obþine
Šifra UE
Podraþun JFP
77020
62324

203
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01EZR-OBý62303kk
01EZR-OBý62304kk
01EZR-OBý62365kk
01EZR-OBý62355kk
01EZR-OBý62375kk
01EZR-OBý62346kk

01397-5970566825
01397-5970567310
01397-5975008552

01397-5978331287

01397-5973209978

01397-5973208329

01397-5970329466

01397-5973206292
01397-5970324713
01397-5970326847
01397-5970301821

01397-5970309193
01397-5970355171

01398-5980252808
01398-5980252905

MAKOLE
Šifra obþine
Šifra UE
Podraþun JFP
76970
62464

KOSTANJEVICA NA
KRKI
Šifra obþine
Šifra UE
Podraþun JFP
76961
62197

199

Št.

01397-5970252836
01397-5970252933

198

DOPOLNILNI SEZNAM PODRAýUNOV JFP SKUPINE A
197

15758 /

01EZR-OBý32062kk
01EZR-OBý03247kk
01EZR-OBý03268kk
01EZR-OBý03018kk

Shematiþni prikaz
podraþuna JFP
iz osnovnega
seznama

196

195

Stran
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Shematiþni prikaz
podraþuna JFP
iz osnovnega
seznama
01EZR-OBý06228kk
01EZR-OBý62233kk
01EZR-OBý62249kk

APAýE
Šifra obþine
Šifra UE
Podraþun JFP
76945
62081
01395-5950622850
01395-5956223339
01395-5956224988

195

CIRKULANE
Šifra obþine
Šifra UE
Podraþun JFP
76953
62375
01396-5960622822
01396-5966223311
01396-5966224960

196
MAKOLE
Šifra obþine
Šifra UE
Podraþun JFP
76970
62464
01398-5980622863
01398-5986223352
01398-5986224904

198
MOKRONOGTREBELNO
Šifra obþine
Šifra UE
Podraþun JFP
76988
62537
01399-5990622835
01399-5996223324
01399-5996224973

199

200
POLJýANE
Šifra obþine
Šifra UE
Podraþun JFP
76996
62464
01400-6000622807
01400-6006223393
01400-6006224945

DOPOLNILNI SEZNAM PODRAýUNOV JFP SKUPINE A

KOSTANJEVICA NA
KRKI
Šifra obþine
Šifra UE
Podraþun JFP
76961
62197
01397-5970622891
01397-5976223380
01397-5976224932

197
RENýE-VOGRSKO
Šifra obþine
Šifra UE
Podraþun JFP
77003
62316
01401-6010622876
01401-6016223365
01401-6016224917

201

203

Št.
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SREDIŠýE OB DRAVI
STRAŽA
Šifra obþine
Šifra obþine
Šifra UE
Šifra UE
Podraþun JFP
Podraþun JFP
77011
77020
62332
62324
01402-6020622848
01403-6030622820
01402-6026223337
01403-6036223309
01402-6026224986
01403-6036224958

202

Uradni list Republike Slovenije

15759

01405-6053206262
01405-6050324780
01405-6050326817
01405-6050301888
01405-6050329436
01405-6053208396
01405-6053209948
01405-6058331257

01405-6050566892
01405-6050567377
01405-6055008522

01405-6056230334
01405-6056230431
01405-6056236542
01405-6056235572
01405-6056237512
01405-6056234602
01405-6056217918
01405-6056218403
01405-6056220731
01405-6056228006
01405-8446221288
01405-8446222840

01405-8440515069
01405-6050612191

01404-6043206290
01404-6040324711
01404-6040326845
01404-6040301819

01EZR-OBý03294kk 01404-6040329464

01EZR-OBý32083kk 01404-6043208327

01EZR-OBý32099kk 01404-6043209976

01EZR-OBý83312kk 01404-6048331285

01EZR-OBý05668kk 01404-6040566823
01EZR-OBý05673kk 01404-6040567308
01EZR-OBý50085kk 01404-6045008550

01404-6046230362
01404-6046230459
01404-6046236570
01404-6046235503
01404-6046237540
01404-6046234630

01EZR-OBý62179kk 01404-6046217946
01EZR-OBý62184kk 01404-6046218431
01EZR-OBý62207kk 01404-6046220759

01EZR-OBý62280kk 01404-6046228034
01EZR-84462212kk 01404-8446221240

01404-8446222889

01EZR-84405150kk 01404-8440515021
01EZR-OBý06121kk 01404-6040612122

01EZR-84462228kk

01406-8440515020
01406-6060612163

01406-8446222888

01406-6066228075
01406-8446221239

01406-6066217987
01406-6066218472
01406-6066220703

01406-6066230306
01406-6066230403
01406-6066236514
01406-6066235544
01406-6066237581
01406-6066234671

01406-6060566864
01406-6060567349
01406-6065008591

01406-6068331229

01406-6063209920

01406-6063208368

01406-6060329408

01406-6063206234
01406-6060324752
01406-6060326886
01406-6060301860

01406-6060309135
01406-6060355113

01407-8440515068
01407-6070612135

01407-8446222839

01407-6076228047
01407-8446221287

01407-6076217959
01407-6076218444
01407-6076220772

01407-6076230375
01407-6076230472
01407-6076236583
01407-6076235516
01407-6076237553
01407-6076234643

01407-6070566836
01407-6070567321
01407-6075008563

01407-6078331298

01407-6073209989

01407-6073208340

01407-6070329477

01407-6073206206
01407-6070324724
01407-6070326858
01407-6070301832

01407-6070309107
01407-6070355182

01407-6070252847
01407-6070252944

GORJE
Šifra obþine
Šifra UE
Podraþun JFP
77062
62391

01408-8440515019
01408-6080612107

01408-8446222887

01408-6086228019
01408-8446221238

01408-6086217931
01408-6086218416
01408-6086220744

01408-6086230347
01408-6086230444
01408-6086236555
01408-6086235585
01408-6086237525
01408-6086234615

01408-6080566808
01408-6080567390
01408-6085008535

01408-6088331270

01408-6083209961

01408-6083208312

01408-6080329449

01408-6083206275
01408-6080324793
01408-6080326830
01408-6080301804

01408-6080309176
01408-6080355154

01408-6080252819
01408-6080252916

LOG-DRAGOMER
Šifra obþine
Šifra UE
Podraþun JFP
77070
62561

208

01409-8440515067
01409-6090612176

01409-8446222838

01409-6096228088
01409-8446221286

01409-6096217903
01409-6096218485
01409-6096220716

01409-6096230319
01409-6096230416
01409-6096236527
01409-6096235557
01409-6096237594
01409-6096234684

01409-6090566877
01409-6090567362
01409-6095008507

01409-6098331242

01409-6093209933

01409-6093208381

01409-6090329421

01409-6093206247
01409-6090324765
01409-6090326802
01409-6090301873

01409-6090309148
01409-6090355126

01409-6090252888
01409-6090252985

REýICA OB SAVINJI
Šifra obþine
Šifra UE
Podraþun JFP
77089
62294

209

01410-8440515018
01410-6100612148

01410-8446222886

01410-6106228060
01410-8446221237

01410-6106217972
01410-6106218457
01410-6106220785

01410-6106230388
01410-6106230485
01410-6106236596
01410-6106235529
01410-6106237566
01410-6106234656

01410-6100566849
01410-6100567334
01410-6105008576

01410-6108331214

01410-6103209905

01410-6103208353

01410-6100329490

01410-6103206219
01410-6100324737
01410-6100326871
01410-6100301845

01410-6100309120
01410-6100355195

01410-6100252860
01410-6100252957

SVETI JURIJ V SLOV.
GORICAH
Šifra obþine
Šifra UE
Podraþun JFP
77097
62219

210

01411-8440515066
01411-6110612120

01411-8446222837

01411-6116228032
01411-8446221285

01411-6116217944
01411-6116218429
01411-6116220757

01411-6116230360
01411-6116230457
01411-6116236568
01411-6116235598
01411-6116237538
01411-6116234628

01411-6110566821
01411-6110567306
01411-6115008548

01411-6118331283

01411-6113209974

01411-6113208325

01411-6110329462

01411-6113206288
01411-6110324709
01411-6110326843
01411-6110301817

01411-6110309189
01411-6110355167

01411-6110252832
01411-6110252929

ŠENTRUPERT
Šifra obþine
Šifra UE
Podraþun JFP
77100
62537

211
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01EZR-OBý62303kk
01EZR-OBý62304kk
01EZR-OBý62365kk
01EZR-OBý62355kk
01EZR-OBý62375kk
01EZR-OBý62346kk

01EZR-OBý32062kk
01EZR-OBý03247kk
01EZR-OBý03268kk
01EZR-OBý03018kk

01405-6050309163
01405-6050355141

01EZR-OBý03091kk 01404-6040309191
01EZR-OBý03551kk 01404-6040355169

01406-6060252875
01406-6060252972

ŠMARJEŠKE TOPLICE
Šifra obþine
Šifra UE
Podraþun JFP
77054
62324

207

DOPOLNILNI SEZNAM PODRAýUNOV JFP SKUPINE A

Št.

01405-6050252806
01405-6050252903

SVETI TOMAŽ
Šifra obþine
Šifra UE
Podraþun JFP
77046
62332

SV. TROJICA V SLOV.
GORICAH
Šifra obþine
Šifra UE
Podraþun JFP
77038
62219

206

15760 /

01EZR-OBý02528kk 01404-6040252834
01EZR-OBý02529kk 01404-6040252931

Shematiþni prikaz
podraþuna JFP
iz osnovnega
seznama

205

204

Stran
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Shematiþni prikaz
podraþuna JFP
iz osnovnega
seznama
01EZR-OBý06228kk
01EZR-OBý62233kk
01EZR-OBý62249kk

205

SV. TROJICA V SLOV.
GORICAH
SVETI TOMAŽ
Šifra obþine
Šifra obþine
Šifra UE
Šifra UE
Podraþun JFP
Podraþun JFP
77038
77046
62219
62332
01404-6040622889
01405-6050622861
01404-6046223378
01405-6056223350
01404-6046224930
01405-6056224902

204

207
LOG-DRAGOMER
Šifra obþine
Šifra UE
Podraþun JFP
77070
62561
01408-6080622874
01408-6086223363
01408-6086224915

208

209
REýICA OB SAVINJI
Šifra obþine
Šifra UE
Podraþun JFP
77089
62294
01409-6090622846
01409-6096223335
01409-6096224984

DOPOLNILNI SEZNAM PODRAýUNOV JFP SKUPINE A

ŠMARJEŠKE TOPLICE
GORJE
Šifra obþine
Šifra obþine
Šifra UE
Šifra UE
Podraþun JFP
Podraþun JFP
77054
77062
62324
62391
01406-6060622833
01407-6070622805
01406-6066223322
01407-6076223391
01406-6066224971
01407-6076224943

206

210

211

SVETI JURIJ V SLOV.
GORICAH
ŠENTRUPERT
Šifra obþine
Šifra obþine
Šifra UE
Šifra UE
Podraþun JFP
Podraþun JFP
77097
77100
62219
62537
01410-6100622818
01411-6110622887
01410-6106223307
01411-6116223376
01410-6106224956
01411-6116224928
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Pravilnik o načinu in postopkih za
izvedbo redenominacije posameznih vrst
nematerializiranih dolžniških vrednostnih
papirjev državnega proračuna

Na podlagi drugega odstavka 12. člena Zakona o uvedbi
eura (Uradni list RS, št. 114/06) izdaja minister za finance

PRAVILNIK
o načinu in postopkih za izvedbo redenominacije
posameznih vrst nematerializiranih dolžniških
vrednostnih papirjev državnega proračuna
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem pravilnikom se določajo načini in postopki izvedbe redenominacije posameznih vrst nematerializiranih dolžniških vrednostnih papirjev državnega proračuna (v nadaljnjem
besedilu: državni vrednostni papirji).
2. člen
Vrednost posameznega apoena državnega vrednostnega papirja se redenominira tako, da se tolarska vrednost
posameznega apoena državnega vrednostnega papirja preračuna v eure po tečaju zamenjave, zneski pa se zaokrožujejo v skladu s 5. členom Uredbe Sveta (ES) št. 1103/97 z
dne 17. junija 1997 o nekaterih določbah v zvezi z uvajanjem
eura (UL L št. 162 z dne 19. junija 1997, str. 1, s spremembami).
Skupna vrednost izdaje državnega vrednostnega papirja v eurih je zmnožek vrednosti posameznega apoena državnega vrednostnega papirja preračunanega v eure in števila
izdanih apoenov državnega vrednostnega papirja.
Morebitna razlika med preračunano skupno vrednostjo
izdaje državnega vrednostnega papirja v eurih iz prvega odstavka tega člena in direktnim preračunom skupne vrednosti
izdaje iz tolarjev v eure zaradi zaokroževanja na enem apoenu državnega vrednostnega papirja se prilagodi na ravni
izdajatelja.
Postopek redenominacije od spodaj navzgor je na primeru obveznice RS44 prikazan v Preglednici 1, ki je priloga
in sestavni del tega pravilnika.
II. NESPREMENLJIVI INSTRUMENTI
3. člen
Nespremenljivi instrumenti so državni vrednostni papirji,
ki so izdani v apoenih, nominiranih v tolarjih in se obrestujejo po fiksni obrestni meri. Glavnica se izplača enkratno v
nominalni vrednosti državnega vrednostnega papirja na dan
dospetja.
Na dan uvedbe eura bodo v veljavi naslednji nespremenljivi instrumenti: RS44, RS52, RS54, RS55, RS56, RS57,
RS58, RS59, RS60, RS61 in RS62.
4. člen
Redenominacija nespremenljivih instrumentov se izvrši
tako, da se na dan uvedbe eura tolarsko nominalno vrednost
apoena posameznega državnega vrednostnega papirja preračuna v eure. Tako preračunana vrednost apoena posameznega državnega vrednostnega papirja predstavlja od
1. januarja 2007 novo nominalno vrednost apoena.
Vse obresti se po 31. decembru 2006 obračunavajo
od euro nominalne vrednosti apoena v skladu z bistvenimi
sestavinami državnega vrednostnega papirja, vpisanimi v
centralni register v skladu s 4. členom Zakona o nematerializiranih vrednostnih papirjih (Uradni list RS, št. 23/99 in
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114/06) (v nadaljnjem besedilu: pogoji državnega vrednostnega papirja).
Postopek redenominacije nespremenljivih instrumentov
je na primeru obveznice RS44 prikazan v Preglednici 2, ki je
priloga in sestavni del tega pravilnika.
III. INDEKSIRANI INSTRUMENTI
5. člen
Indeksirani instrumenti so državni vrednostni papirji, ki
so izdani v apoenih, nominiranih v tolarjih in se obrestujejo
po fiksni obrestni meri. Nominalna vrednost apoena državnega vrednostnega papirja se tekoče revalorizira z vsakokrat veljavno letno ali mesečno temeljno obrestno mero.
Revalorizacija se obračuna na konformni način. Glavnica se
izplača enkratno v revalorizirani vrednosti apoena državnega
vrednostnega papirja na dan dospetja.
Na dan uvedbe eura bodo v veljavi naslednji indeksirani
instrumenti: RS15U, RS46 in RS47.
6. člen
Redenominacija RS15U se izvrši tako, da se na dan
uvedbe eura ugotovi tolarsko vrednost apoena, ki je enaka
tolarski revalorizirani vrednosti apoena konec dne 31. decembra 2006. Ugotovljeno tolarsko vrednost apoena se preračuna v eure. Tako preračunana vrednost apoena predstavlja
novo vrednost apoena na začetku dne 1. januarja 2007.
Redenominacija RS46 in RS47 se izvrši tako, da se na
dan uvedbe eura tolarsko nominalno vrednost apoena preračuna v eure. Tako preračunana vrednosti apoena predstavlja
od 1. januarja 2007 novo nominalno vrednost apoena.
Vse obveznosti se po 31. decembru 2006 obračunavajo
od euro vrednosti apoena v skladu s pogoji državnega vrednostnega papirja.
Postopek redenominacije indeksiranih instrumentov je
na primeru obveznice RS46 prikazan v Preglednici 3, ki je
priloga in sestavni del tega pravilnika.
IV. SPREMENLJIVI INSTRUMENTI Z ENKRATNIM
ODPLAČILOM GLAVNICE
7. člen
Spremenljivi instrumenti z enkratnim odplačilom glavnice so državni vrednostni papirji, ki so izdani v apoenih,
nominiranih v tolarjih in se obrestujejo po spremenljivi obrestni meri, ki jo sestavlja vsakokrat veljavna letna temeljna
obrestna mera, kateri se prišteje marža. Glavnica se izplača
enkratno v nominalni vrednosti apoena državnega vrednostnega papirja na dan dospetja.
Na dan uvedbe eura bo v veljavi naslednji spremenljivi
instrument: RS31.
8. člen
Redenominacija RS31 se izvrši tako, da se na dan
uvedbe eura tolarsko nominalno vrednost apoena preračuna
v eure. Tako preračunana vrednost apoena predstavlja od
1. januarja 2007 novo nominalno vrednost apoena.
Vse obresti se po 31. decembru 2006 obračunavajo od
euro nominalne vrednosti apoena v skladu s pogoji državnega vrednostnega papirja.
V. SPREMENLJIVI INSTRUMENTI Z OBROČNIM
ODPLAČILOM GLAVNICE
9. člen
Spremenljivi instrumenti z obročnim odplačilom glavnice
so državni vrednostni papirji, ki so izdani v apoenih, nominiranih v tolarjih in se obrestujejo po spremenljivi obrestni meri, ki
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jo sestavlja vsakokrat veljavna letna temeljna obrestna mera,
kateri se prišteje marža. Glavnica se izplača v več obrokih, v
nominalni vrednosti obroka apoena državnega vrednostnega
papirja na dan dospetja.
Na dan uvedbe eura bodo v veljavi naslednji spremenljivi instrumenti z obročnim odplačilom glavnice: RS21 in
RS39.

državnega vrednostnega papirja. Obresti so izražene kot razlika med nominalno vrednostjo apoena, to je tisto vrednostjo,
ki jo država izplača ob zapadlosti, in diskontirano vrednostjo
apoena ob izdaji.
Na dan uvedbe eura bodo v veljavi naslednji diskontirani instrumenti: TZM serij 102, 103 in 104, SZM serij 42, 43
in 44 ter DZM serij 35, 36, 37, 38, 39 in 40.

10. člen
Redenominacija spremenljivih instrumentov z obročnim
odplačilom glavnice se izvrši tako, da se na dan uvedbe eura
tolarsko vrednost neodplačane nominalne vrednosti apoena
preračuna v eure. Tako preračunana neodplačana vrednost
apoena predstavlja od 1. januarja 2007 novo neodplačano
nominalno vrednost apoena.
Vse obresti se po 31. decembru 2006 obračunavajo od
euro neodplačane nominalne vrednosti apoena v skladu s
pogoji državnega vrednostnega papirja.

13. člen
Redenominacija diskontiranih instrumentov se izvrši
tako, da se na dan uvedbe eura tolarsko nominalno vrednost
apoena posameznega državnega vrednostnega papirja preračuna v eure. Tako preračunana vrednost apoena predstavlja od 1. januarja 2007 novo nominalno vrednost apoena.

11. člen
Na dan uvedbe eura se v eure preračuna tudi vsako
tolarsko nominalno vrednost vsakega neodplačanega obroka apoena iz amortizacijskega načrta, ki dospe v plačilo po
31. decembru 2006.
Morebitna razlika med preračunano vrednostjo iz prvega odstavka 10. člena in vsoto v eure preračunanih vrednosti
še neodplačanih obrokov apoena iz prejšnjega odstavka se
prišteje prvemu izplačilu obroka apoena, ki dospe po 31. decembru 2006.
Postopek redenominacije spremenljivih instrumentov
z obročnim odplačilom glavnice je na primeru obveznice
RS39 prikazan v Preglednici 4, ki je priloga in sestavni del
tega pravilnika.

14. člen
Ne glede na pogoje državnih vrednostnih papirjev, se po
1. januarju 2007 obresti za obdobje, ki je krajše od obrestovalnega obdobja, računajo v skladu s pogoji posameznega
vrednostnega papirja, vendar brez omejitev pri številu decimalnih mest.

VI. DISKONTIRANI INSTRUMENTI
12. člen
Diskontirani instrumenti so državni vrednostni papirji, ki
so izdani v apoenih, nominiranih v tolarjih in izdani z diskontom. Na dan dospetja se izplača nominalna vrednost apoena

VII. IZRAČUN OBRESTI ZA OBDOBJE, KI JE KRAJŠE OD
OBRESTOVALNEGA OBDOBJA

VIII. KONČNA DOLOČBA
15. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 470-1/2006/259
Ljubljana, dne 19. decembra 2006
EVA 2006-1611-0177
dr. Andrej Bajuk l.r.
Minister
za finance

Stran

15764 /

Št.

138 / 28. 12. 2006

Uradni list Republike Slovenije

PRILOGE:

Preglednica 1:
RS44

Nominalna vrednost apoena
teþaj zamenjave 1 EUR =
Nominalna vrednost apoena v EUR
Število apoenov:
Skupna vrednost izdaje v SIT (zmnožek vrednosti apoena v SIT in št. apoenov)
Skupna vrednost izdaje v EUR (zmnožek vrednosti apoena v EUR in št. apoenov)
Direkten preraþun skupne tolarske izdaje v EUR
Razlika v stanju zaradi zaokroževanja

10.000,00 SIT
239,6400 SIT
41,73 EUR
296.493
2.964.930.000,00 SIT
12.372.652,89 EUR
12.372.433,65 EUR
219,24 EUR

Preglednica 2:

NESPREMENLJIV INSTRUMENT RS44

Redenominacija in izraþun obveznosti iz nove nominalne vrednosti v EUR

RS44

teþaj zamenjave:

239,6400

Datum
Obdobje
od
do
plaþila
08.11.2002 08.11.2003 10.11.2003
08.11.2003 08.11.2004 08.11.2004
08.11.2004 08.11.2005 08.11.2005
08.11.2005 08.11.2006 08.11.2006
stanje v EUR na dan 1.1.07
08.11.2006 08.11.2007 08.11.2007
08.11.2007 08.11.2008 10.11.2008
08.11.2008 08.11.2009 09.11.2009
08.11.2009 08.11.2010 08.11.2010
08.11.2010 08.11.2011 08.11.2011
08.11.2011 08.11.2012 08.11.2012

št. Nominalna vrednost Obrestna Obresti Glavnica Obresti Glavnica
dni
apoena
mera
v SIT
v SIT
v EUR
v EUR
365
10.000,00
6,65% 665,00
366
10.000,00
6,65% 665,00
365
10.000,00
6,65% 665,00
365
10.000,00
6,65% 665,00
41,73
365
41,73
6,65%
2,78
366
41,73
6,65%
2,78
365
41,73
6,65%
2,78
365
41,73
6,65%
2,78
365
41,73
6,65%
2,78
366
41,73
6,65%
2,78
41,73

Skupaj neodplaþane obveznosti po 31.12.06 v EUR

16,68

41,73

Na dan uvedbe eura se nominalna vrednost apoena v znesku 10.000,00 SIT preraþuna po
teþaju zamenjave v eure. Nova nominalna vrednost apoena na dan 1. januarja 2007 je tako
41,73 EUR, od katere se v skladu s pogoji državnega vrednostnega papirja izraþunajo
obveznosti, ki dospejo v plaþilo po 31. decembru 2006.

Priloga
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Preglednica 3:
INDEKSIRAN INSTRUMENT

Redenominacija in izraþun obveznosti iz nove nominalne vrednosti v EUR
RS46
239,6400
teþaj zamenjave:
predpostavljeno gibanje TOM
Obrestovalno obdobje
od
do
08.11.2002 01.11.2006
01.11.2006 01.12.2006

Datum
plaþila

Št. Nominalna vrednost
dni
apoena
1454
30
10.000,00

08.11.2006 01.12.2006
23
01.12.2006 01.01.2007
31
stanje v EUR na dan 1.1.07
01.01.2007 01.02.2007
31
01.02.2007 01.03.2007
28
01.03.2007 01.04.2007
31
01.04.2007 01.05.2007
30
01.05.2007 01.06.2007
31
01.06.2007 01.07.2007
30
01.07.2007 01.08.2007
31
01.08.2007 01.09.2007
31
01.09.2007 01.10.2007
30
01.10.2007 01.11.2007
31
01.11.2007 08.11.2007
7
08.11.2006 08.11.2007 08.11.2007 365

10.000,00
10.000,00
41,73
41,73
41,73
41,73
41,73
41,73
41,73
41,73
41,73
41,73
41,73
41,73
41,73

Skupaj neodplaþane obveznosti po 31.12.06 v EUR

TOM
letni

Obrestovalni Revalorizirana vrednost Obrestna Obresti Glavnica Obresti Glavnica
faktor
apoena na koncu obdobja
mera
v SIT
v SIT
v EUR v EUR
1,17035287
1,22% 1,00099717
1,22%
1,22%
1,22%
1,22%
1,22%
1,22%
1,22%
1,22%
1,22%
1,22%
1,22%
1,22%
1,22%

1,00103043
1,00103043
1,00093066
1,00103043
1,00099717
1,00103043
1,00099717
1,00103043
1,00103043
1,00099717
1,00103043
1,00023258
1,18490674

11.715,20
11.727,27
48,94
48,99
49,03
49,08
49,13
49,18
49,23
49,28
49,33
49,38
49,43
49,45
49,45

3,00% 22,15
3,00% 52,05
3,00%
3,00%
3,00%
3,00%
3,00%
3,00%
3,00%
3,00%
3,00%
3,00%
3,00%
3,00%

0,34
0,46
0,58
0,70
0,83
0,95
1,08
1,20
1,33
1,45
1,48
1,48

49,45

1,48

49,45

Primer preraþuna je narejen ob predpostavki o gibanju TOM kot je naveden v preglednici.
Informacije o dejanskem gibanju TOM bo še naprej objavljal SURS.
Na dan uvedbe eura se nominalna vrednost apoena v znesku 10.000,00 SIT preraþuna po
teþaju zamenjave v eure. Nova nominalna vrednost obveznice na dan 1. januarja 2007 je tako
41,73 EUR. Od nove nominalne vrednosti apoena se v skladu s pogoji državnega vrednostnega
papirja izraþunava revalorizirana vrednost apoena na doloþen dan, od katere se v skladu s
pogoji državnega vrednostnega papirja izraþunavajo obresti, ki dospejo v plaþilo po 31.
decembru 2006.
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Preglednica 4:
SPREMENLJIV INSTRUMENT Z OBROýNIM ODPLAýILOM GLAVNICE

Redenominacija in izraþun obresti iz nove nominalne vrednosti v EUR
RS39
teþaj zamenjave:
239,6400
predpostavljeno gibanje TOM
Obdobje
od
do
15.09.2006 01.10.2006
01.10.2006 01.11.2006
01.11.2006 01.12.2006
01.12.2006 01.01.2007
stanje v EUR na dan 1.1.07
01.01.2007 01.02.2007
01.02.2007 01.03.2007
01.03.2007 01.04.2007
01.04.2007 01.05.2007
01.05.2007 01.06.2007
01.06.2007 01.07.2007
01.07.2007 01.08.2007
01.08.2007 01.09.2007
01.09.2007 15.09.2007

Št.
dni
16
31
30
31

Neodpl. nomin.
vrednost apoena
400,00
400,00
400,00
400,00
1,67
1,67
1,67
1,67
1,67
1,67
1,67
1,67
1,67
1,67

31
28
31
30
31
30
31
31
14
365
15.09.2007 01.10.2007
16
0,83
01.10.2007 01.11.2007
31
0,83
01.11.2007 01.12.2007
30
0,83
01.12.2007 01.01.2008
31
0,83
01.01.2008 01.02.2008
31
0,83
01.02.2008 01.03.2008
29
0,83
01.03.2008 01.04.2008
31
0,83
01.04.2008 01.05.2008
30
0,83
01.05.2008 01.06.2008
31
0,83
01.06.2008 01.07.2008
30
0,83
01.07.2008 01.08.2008
31
0,83
01.08.2008 01.09.2008
31
0,83
01.09.2008 15.09.2008
14
0,83
366
Skupaj neodplaþane obveznosti po 31.12.06 v SIT
Skupaj neodplaþane obveznosti po 31.12.06 v EUR
Razlika, ki se prišteje prvemu plaþilu glavnice

TOM Obrestna Obrestni faktor Obrestna Obresti Glavnica Obresti Glavnica Kor. glavnica
letni
marža
obdobja
mera
v SIT
v SIT
v EUR
v EUR
v EUR
3,71%
1%
1,00201955
0,20%
0,80
2,38%
1%
1,00282723
0,49%
1,96
1,22%
1%
1,00180633
0,67%
2,68
1,22%
1%
1,00186660
0,85%
3,40
1,22%
1,22%
1,22%
1,22%
1,22%
1,22%
1,22%
1,22%
1,22%

1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%

1,00186660
1,00168580
1,00186660
1,00180633
1,00186660
1,00180633
1,00186660
1,00186660
1,00084255

1,04%
1,21%
1,40%
1,59%
1,77%
1,96%
2,15%
2,34%
2,43%

1,22%
1,22%
1,22%
1,22%
1,22%
1,22%
1,22%
1,22%
1,22%
1,22%
1,22%
1,22%
1,22%

1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%

1,00096297
1,00186660
1,00180633
1,00186660
1,00186149
1,00174129
1,00186149
1,00180139
1,00186149
1,00180139
1,00186149
1,00186149
1,00084024

0,10%
0,28%
0,46%
0,65%
0,84%
1,01%
1,20%
1,39%
1,57%
1,76%
1,95%
2,14%
2,22%

200,00

0,02
0,02
0,02
0,03
0,03
0,03
0,04
0,04
0,04

0,83

0,84

200,00

0,00
0,00
0,00
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,02
0,02
0,02

0,83

0,83

0,06

1,66

1,67

400,00
1,67
0,01

Primer preraþuna je narejen ob predpostavki o gibanju TOM kot je naveden v preglednici.
Informacije o dejanskem gibanju TOM bo še naprej objavljal SURS.
Na dan uvedbe eura se neodplaþana nominalna vrednost apoena v znesku 400,00 SIT
preraþuna po teþaju zamenjave v eure. Nominalna neodplaþana vrednost apoena na dan 1.
januarja 2007 je tako 1,67 EUR. Obresti, ki dospejo v plaþilo po 31. decembru 2006 se
obraþunavajo od euro neodplaþane nominalne vrednosti apoena v skladu s pogoji državnega
vrednostnega papirja.
Na dan uvedbe se po teþaju zamenjave preraþunata v eure tudi oba preostala neodplaþana
obroka apoena, vsak v znesku 200,00 SIT, ki dospeta v plaþilo po 31. decembru 2006. Vsota v
eure preraþunane vrednosti še neodplaþanih obrokov apoena znaša 1,66 EUR. Razlika v višini
0,01 EUR med novo nominalno neodplaþano vrednostjo apoena na dan 1. januarja 2007 in
vsoto v eure preraþunanih vrednosti še neodplaþanih obrokov apoena, se prišteje izplaþilu
prvega obroka apoena dospelega po 31. decembru 2006.
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Pravilnik o obvestilu za uveljavljanje olajšave
za vzdrževane družinske člane pri izračunu
akontacije dohodnine

Na podlagi drugega odstavka 287. člena Zakona o
davčnem postopku (Uradni list RS, št. 117/06) izdaja minister
za finance

PRAVILNIK
o obvestilu za uveljavljanje olajšave
za vzdrževane družinske člane pri izračunu
akontacije dohodnine
1. člen
S tem pravilnikom se določajo oblika in podatki iz obvestila za uveljavljanje olajšave za vzdrževane družinske člane
pri izračunu akontacije dohodnine od dohodka iz delovnega
razmerja, pokojnine in drugega dohodka, ki se prejema redno za mesečno obdobje, ter način predlaganja obvestila
glavnemu delodajalcu, izplačevalcu pokojnine in izplačevalcu
drugega dohodka.
2. člen
Davčni zavezanec – rezident, ki v skladu s 114. členom Zakona o dohodnini (Uradni list RS, št. 117/06) uveljavlja olajšavo za vzdrževane družinske člane pri izračunu
akontacije dohodnine od dohodka iz delovnega razmerja in
pokojnine, ki se izplačuje za mesečno obdobje, mora s predložitvijo obvestila na obrazcu, ki je Priloga 1 tega pravilnika
in njegov sestavni del, pisno obvestiti glavnega delodajalca
in izplačevalca pokojnine. Na način, določen v prejšnjem
stavku, uveljavlja olajšavo za vzdrževane družinske člane
tudi davčni zavezanec – rezident od drugega dohodka, ki ga
prejema redno za mesečno obdobje.
3. člen
Ta pravilnik začne veljati 1. januarja 2007.
Št. 421-350/2006/6
Ljubljana, dne 19. decembra 2006
EVA 2006-1611-0178
dr. Andrej Bajuk l.r.
Minister
za finance
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PRILOGA 1

PODATKI O DAVýNEM ZAVEZANCU:
Davþna številka:

______________________________
(ime in priimek davþnega zavezanca)

______________________________

(podatki o bivališþu: naselje, ulica, hišna številka, pošta)

___________________________________
(naziv glavnega delodajalca oz. izplaþevalca pokojnine oz.
izplaþevalca drugega dohodka)

___________________________________
(naslov: naselje, ulica, hišna številka)

___________________________________
(poštna številka, ime pošte)

OBVESTILO
O UVELJAVLJANJU OLAJŠAVE ZA VZDRŽEVANE DRUŽINSKE ýLANE PRI
IZRAýUNU AKONTACIJE DOHODNINE
UVELJAVLJAM OLAJŠAVO PRI IZRAýUNU AKONTACIJE DOHODNINE OD (ustrezno oznaþiti)
͘
͘
͘

dohodka iz delovnega razmerja
pokojnine
drugega dohodka po 105. þlenu ZDoh-2, pod pogoji iz drugega odstavka 131. þlena
ZDoh-2

ZA NASLEDNJE VZDRŽEVANE DRUŽINSKE ýLANE:

Zap.
Ime in priimek
št.

Leto
rojstva

Davþna številka

Sorodstveno
razmerje

Sorodstveno razmerje:
A1
A2
A3

– otrok do 18. leta starosti
– otrok od 18. do 26. leta starosti, ki nadaljuje šolanje na srednji, višji ali visoki stopnji
– otrok po 26. letu starosti, þe se vpiše na študij do 26. leta starosti, in to najveþ za 6 let od dneva vpisa
na dodiplomski študij in najveþ za 4 leta od dneva vpisa na podiplomski študij
A4
– otrok, starejši od 18 let, ki se ne izobražuje in je za delo sposoben, þe je prijavljen pri službi za
zaposlovanje
A5
– otrok, ki potrebuje posebno nego in varstvo in ima pravico do dodatka za nego otroka v skladu z
zakonom o starševskem varstvu in družinskih prejemkih ali pravico do dodatka za pomoþ in postrežbo v
skladu z zakonom o pokojninskem in invalidskem zavarovanju;
B – za delo nezmožen otrok v skladu s predpisi o družbenem varstvu duševno in telesno prizadetih oseb
C – zakonec ali zunajzakonski partner, ki ni zaposlen in ne opravlja dejavnosti
D – starši oziroma posvojitelji zavezanca.

__________________________
(kraj in datum)

MF-DURS obr. DOHZAP št. 7

Priloga

_________________________
(podpis zavezanca)
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NAVODILO ZA PREDLOŽITEV OBVESTILA O UVELJAVLJANJU OLAJŠAVE
ZA VZDRŽEVANE DRUŽINSKE ýLANE
Po 114. þlenu Zakona o dohodnini (Uradni list RS, št. 117/06, v nadaljnjem besedilu: ZDoh2) se rezidentom, ki vzdržujejo družinske þlane, prizna zmanjšanje letne davþne osnove. Po
tretjem odstavku 127. þlena ZDoh-2 se pri izraþunu akontacije dohodnine od dohodka iz
delovnega razmerja, doseženega pri glavnem delodajalcu, in od pokojnine, ki se izplaþuje za
meseþno obdobje, upošteva tudi 1/12 zneska posebne olajšave za vzdrževane družinske þlane.
Na naþin iz prejšnjega odstavka se olajšava za vzdrževane družinske þlane lahko upošteva
tudi pri izraþunu akontacije dohodnine od drugega dohodka, doloþenega v 105. þlenu ZDoh-2,
pod pogoji, doloþenimi z drugim odstavkom 131. þlena ZDoh-2, in sicer da se drugi dohodek
prejema redno za meseþno obdobje in da zavezanec ne prejema kakšnega drugega dohodka,
od katerega se akontacija dohodnine izraþunava tako kot je doloþeno v drugem odstavku 131.
þlena ZDoh-2 (v nadaljnjem besedilu: drugi dohodek) Zavezanec se sam odloþi za izraþun
akontacije dohodnine od drugega dohodka v skladu z drugim odstavkom 131. þlena ZDoh-2,
o þemer mora obvestiti davþni organ in izplaþevalca dohodka.
Po prvem odstavku 287. þlena Zakona o davþnem postopku (Uradni list RS, št. 117/06, v
nadaljnjem besedilu: ZDavP-2) mora davþni zavezanec, ki v skladu z zakonom, ki ureja
dohodnino, uveljavlja olajšavo za vzdrževane družinske þlane pri izraþunu akontacije
dohodnine od dohodka iz delovnega razmerja in od pokojnine, ki se izplaþuje za meseþno
obdobje, o tem obvestiti glavnega delodajalca in izplaþevalca pokojnine. Davþni
zavezanec, ki se v skladu z drugim odstavkom 131. þlena ZDoh-2 odloþi, da uveljavlja
olajšavo za vzdrževane družinske þlane pri izraþunu akontacije dohodnine od drugega
dohodka, mora o tem obvestiti davþni organ in izplaþevalca drugega dohodka.
Olajšava za vzdrževane družinske þlane se lahko upošteva pri izraþunu akontacije dohodnine
od dohodkov iz delovnega razmerja, pokojnine in od drugega dohodka, ki so izplaþani po
dnevu, ko je bilo obvestilo predloženo glavnemu delodajalcu, izplaþevalcu pokojnine
oziroma izplaþevalcu drugega dohodka.
Glavni delodajalec, izplaþevalec pokojnine in izplaþevalec drugega dohodka pri izraþunu
akontacije dohodnine upoštevajo olajšavo za vzdrževane þlane na podlagi tega obvestila,
dokler davþni zavezanec ne predloži novega obvestila, s katerim sporoþi spremembe (þetrti
odstavek 287. þlena ZDavP-2).
Izjava, predložena v skladu s 16. þlenom Zakona o dohodnini (Uradni list RS, št. 71/93, 2/94popr., 7/95, 14/96-odloþba US in 44/96) ter obvestilo, predloženo v skladu z 269. þlenom
Zakona davþnem postopku (Uradni list RS, št. 21/06 – uradno preþišþeno besedilo in 58/06 –
popr.) se štejeta za obvestilo v skladu z 287. þlenom ZDavP-2.
V tabeli davþni zavezanec ustrezno oznaþi vzdrževanega družinskega þlana, za katerega
uveljavlja olajšavo.
Glede na prvi odstavek 337. þlena ZDavP-2 se podatki o uveljavljanih vzdrževanih þlanih
uporabijo tudi za informativni izraþun dohodnine, ki ga v skladu s 267. þlenom ZDavP-2 za
davþnega zavezanca sestavi davþni organ.
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Uradni list Republike Slovenije
Pravilnik o obrazcu za napoved za odmero
davka od prejetega darila

Na podlagi 21. člena Zakona o davku na dediščine in
darila (Uradni list RS, št. 117/06) izdaja minister za finance

PRAVILNIK
o obrazcu za napoved za odmero davka
od prejetega darila
1. člen
S tem pravilnikom se določa vsebina obrazca Napoved
za odmero davka od prejetega darila.
2. člen
Davčni zavezanec, ki prejme v dar premoženje, od
katerega se plača davek na darila, napove prejem darila na
obrazcu Napoved za odmero davka od prejetega darila, ki je
kot priloga 1 sestavni del tega pravilnika ter ga izpolni v skladu z navodilom za izpolnjevanje, ki je kot priloga 2 sestavni
del tega pravilnika.
3. člen
Ta pravilnik začne veljati 1. januarja 2007.
Št. 423-167/2006/35
Ljubljana, dne 19. decembra 2006
EVA 2006-1611-0173
dr. Andrej Bajuk l.r.
Minister
za finance
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1. PODATKI O OBDARJENCU

Stran

15771

PRILOGA 1

Davþna številka:

Ime in priimek oz. naziv pravne osebe zasebnega prava
…………………………………………………………………………………………………..……...…………..
Podatki o prebivališþu oz. sedežu
(naselje, ulica, hišna številka, pošta) ……………….………………………………………………….……..
…………………………………………………………………………………………………..……...…………..
Zavezanec:
ima
stalno ali zaþasno prebivališþe oz. sedeža v Republiki Sloveniji
nima
stalnega ali zaþasnega prebivališþa oz. sedeža v Republiki Sloveniji
Tuja država: ............................

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2. PODATKI O DAROVALCU / DAROVALCIH
1.

Davþna številka:

Ime in priimek oz. naziv pravne osebe
……………………………………………………………………….…………………………..………………..
Podatki o prebivališþu oz. sedežu
(naselje, ulica, hišna številka, pošta) ………………………….………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………..……...…………..
Zavezanec:
ima
stalno ali zaþasno prebivališþe oz. sedeža v Republiki Sloveniji
nima
stalnega ali zaþasnega prebivališþa oz. sedeža v Republiki Sloveniji
Tuja država: ............................

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Davþna številka:
2.
Ime in priimek oz. naziv pravne osebe
……………………………………………………………………….…………………………..………………..
Podatki o prebivališþu oz. sedežu
(naselje, ulica, hišna številka, pošta) ………………………….………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………..……...…………..
Zavezanec:
ima
stalno ali zaþasno prebivališþe oz. sedeža v Republiki Sloveniji
nima
stalnega ali zaþasnega prebivališþa oz. sedeža v Republiki Sloveniji
Tuja država: ............................
Priloga
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3. PODATKI O DARILU
Dne ............................................. sem prejel v dar naslednje premoženje:
Zap. št.

Opis podarjenega nepremiþnega premoženja

Vrednost v EUR

Skupaj

Zap. št.

Opis podarjenega premiþnega premoženja
ter premoženjskih in drugih stvarnih pravic

Vrednost v EUR

Skupaj

Stroški, dolgovi in bremena, ki odpadejo na podarjeno premoženje

Vrednost v EUR

Skupaj
Od istega darovalca sem v enem letu že prejel naslednja darila:
Zap. št.

Opis darila

Vrednost v EUR

Skupaj

4. SORODSTVENO RAZMERJE DO DAROVALCA/DAROVALCEV (ustrezno oznaþite)
DAROVALEC je moj/DAROVALCA sta moja
.........................................................................................................
Z DAROVALCEM/DAROVALCEMA NISEM V SORODU
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5. UVELJAVLJAM OPROSTITEV, KER SEM (ustrezno oznaþite)







zakonec oz. zunajzakonski partner, otrok, vnuk, zet, snaha, pastorek oz. obdarjenec, ki je živel z
darovalcem v registrirani istospolni partnerski skupnosti;
pravna oseba zasebnega prava, ustanovljena na podlagi zakona za opravljanje verske,
þlovekoljubne, dobrodelne, zdravstvene, socialnovarstvene, izobraževalne, raziskovalne ali
kulturne dejavnosti vendar le, þe gre za darilo oziroma dedišþino, ki je namenjena opravljanju
take dejavnosti pravne osebe;
kmet, ki je dobil v dar kmetijsko zemljišþe ali kmetijo;
premoženje brez povraþila odstopil državi, obþini ali pravnim osebam zasebnega prava, ki
ustrezajo zakonskih pogojem;
prejel darilo, ki ima status kulturnega spomenika.

Uveljavljam oprostitev, ker je predmet darila



zaþasni ali dosmrtni užitek nepremiþnine;
nepremiþnina, na kateri se ne more pridobiti lastninska pravica, pravica uporabe ali užitka.

6. PRIPOMBE ZAVEZANCA oziroma navedba morebitnih prilog, ki dokazujejo
upraviþenost do oprostitve plaþila davka:
...........................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................

...................................................., dne ................................

.................................................................
(podpis zavezanca)
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PRILOGA 2
NAVODILO ZA IZPOLNJEVANJE OBRAZCA NAPOVED ZA ODMERO
DAVKA OD PREJETEGA DARILA
Napoved za odmero davka od prejetega darila mora davþni zavezanec (v nadaljnjem besedilu:
zavezanec), ki prejme v dar premoženje, od katerega se plaþa davek, vložiti v 15 dneh od prejema
darila pri pristojnem davþnem uradu.
Zavezanec, ki prejme v dar samo premiþno premoženje, napove prejem darila pri davþnem uradu,
pri katerem je vpisan v davþni register.
Zavezanec, ki prejme v dar nepremiþnino, napove prejem darila pri davþnem uradu, na obmoþju
katerega nepremiþnina leži. ýe nepremiþnina leži na obmoþju veþ davþnih uradov, zavezanec
napove prejem darila pri davþnem uradu, pri katerem je vpisan v davþni register.
ýe davþni zavezanec nima stalnega ali zaþasnega prebivališþa oziroma sedeža v Republiki Sloveniji
in ni vpisan v davþni register, napove darilo, ki obsega samo premiþno premoženje, pri davþnem
uradu, pri katerem je darovalec vpisan v davþni register.
ýe darilo obsega premiþno in nepremiþno premoženje, davþni zavezanec napove to darilo pri
davþnem uradu, na obmoþju katerega nepremiþnina leži.
Napovedi ni treba vložiti zavezancu, ki prejme darilo, ki zajema le premiþnine, þe je skupna vrednost
premiþnin nižja od 5.000 evrov (EUR).
1. VPISOVANJE PODATKOV O OBDARJENCU
Zavezanec, ki je fiziþna ali pravna oseba zasebnega prava (društva, fundacije, skladi, ustanove,
zasebni zavodi in gospodarska interesna združenja) vpiše svoje podatke.
2. VPISOVANJE PODATKOV O DAROVALCU
Zavezanec vpiše podatke o darovalcu oziroma darovalcih. ýe jih je veþ, se tretji in nadaljnji
darovalci vpišejo med pripombe.
3. VPISOVANJE PODATKOV O PREJETEM DARILU
Zavezanec vpiše podatke o prejetem darilu in njegovi vrednosti ter datum prejema darila. Kot datum
prejema darila se šteje datum podpisa darilne pogodbe, izroþilne pogodbe, pogodbe o preužitku
oziroma þe ni darilne pogodbe, se vpiše datum dejanskega prejema darila. V primeru volila nastane
davþna obveznost na dan pravnomoþnosti sklepa o volilu. Pri pogodbah o dosmrtnem preživljanju in
darilnih pogodbah za primer smrti nastane davþna obveznost na dan smrti preživljanca oziroma na
dan smrti darovalca. Vrednost se vpiše v evrih (EUR).
V rubriko Opis podarjenega nepremiþnega premoženja zavezanec vpiše vrsto podarjenih
nepremiþnin, kot so na primer stanovanje, hiša, poslovni prostor (STAVBA) in kmetijsko, gozdno ali
drugo zemljišþe (ZEMLJIŠýE).
ýe je podarjena nepremiþnina STAVBA, zavezanec vpiše še ime obþine, naselja, ulice, hišno
številko, številko stavbe in številko dela stavbe ter uporabno površino oziroma površino iz pogodbe
v m2; þe je podarjena nepremiþnina ZEMLJIŠýE, pa zavezanec vpiše ime katastrske obþine,
parcelno številko in površino v m2 za vsako posamezno parcelo.
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V rubriko Opis podarjenega premiþnega premoženja ter premoženjskih in drugih stvarnih pravic
zavezanec opiše podarjeno premoženje oziroma vpiše, da gre za darilo, izraženo v denarju.
Zavezanec navede vrsto stroškov, dolgov in bremen, ki odpadejo na podarjeno premoženje in vpiše
njihovo vrednost v evrih (EUR).
Pri ugotavljanju davþne osnove se predmeti za gospodinjstvo ne upoštevajo. Kot predmeti za
gospodinjstvo se štejejo gospodinjski predmeti, ki so namenjeni za zadovoljitev vsakdanjih potreb
zavezanca, kot so pohištvo, gospodinjski stroji in naprave ter druga hišna oprema, posteljnina in
podobno, vendar ne, þe so ti predmeti veþje vrednosti.
V rubriko Od istega darovalca sem v enem letu že prejel naslednja darila, zavezanec vpiše darila,
ki jih je od istega darovalca prejel v dvanajstih mesecih od sprejema prvega darila in njihovo vrednost.
4. SORODSTVENO RAZMERJE
Zavezanec, ki je fiziþna oseba, vpiše morebitno sorodstveno razmerje darovalca/darovalcev
oziroma oznaþi, da z darovalcem/darovalcema ni v sorodu.
5. UVELJAVLJANJE OPROSTITEV
Zavezanec oznaþi razlog oprostitev glede na to, da je davka oprošþeno darilo, ki ga prejme:
–
–

–

–

–

fiziþna oseba zaradi sorodstvenega razmerja z darovalcem (zakonec in zunajzakonski partner,
otroci, vnuki, zeti, snahe, pastorki in obdarjenec, ki je živel z darovalcem v registrirani istospolni
partnerski skupnosti);
pravna oseba zasebnega prava, ustanovljena na podlagi zakona za opravljanje verske,
þlovekoljubne, dobrodelne, zdravstvene, socialno-varstvene, izobraževalne, raziskovalne ali
kulturne dejavnosti pod pogojem, da gre za darilo oziroma dedišþino, ki je namenjena
opravljanju take dejavnosti pravne osebe;
obdarjenec, ki se po doloþbah zakona, ki ureja kmetijska zemljišþa, šteje za kmeta, þe podeduje
oziroma dobi v dar kmetijsko zemljišþe, ali þe gre za obdarjenca – prevzemnika kmetijskega
gospodarstva, ki se v skladu z zakonom, ki ureja dedovanje kmetijskih gospodarstev šteje za
zašþiteno kmetijo, pa tudi v primerih, ko obdarjenec kmet dobi v dar celo kmetijo;
obdarjenec, þe gre za darilo, ki ima status kulturnega spomenika, pod pogojem, da podarjenega
ali podedovanega kulturnega spomenika ne odtuji pred potekom 10 let in pod pogojem, da je
kulturni spomenik dostopen za javnost ali da je namenjen izvajanju kulturnih dejavnosti, o þemer
je obdarjenec sklenil z ministrstvom, pristojnim za kulturo, sporazum z neomejenim trajanjem;
obdarjenec, ki je podarjeno premoženje brez povraþila odstopil državi, obþini ali pravnim
osebam zasebnega prava, ustanovljenim na podlagi zakona za opravljanje verske,
þlovekoljubne, dobrodelne, zdravstvene, socialno-varstvene, izobraževalne, raziskovalne ali
kulturne dejavnosti, vendar le, þe je premoženje namenjeno izkljuþno za nepridobitne namene
prejemnika;

Zavezanec oznaþi razlog oprostitev, þe je predmet darila zaþasni ali dosmrtni užitek nepremiþnine ali
del nepremiþnine, na katerem se ne more pridobiti lastninska pravica, pravica uporabe ali užitka.
6. PRIPOMBE ZAVEZANCA
Rubrika pripombe zavezanca je namenjena vpisu dodatnih informacij, pomembnih za odmero davka
in prilog, ki dokazujejo upraviþenost do oprostitve plaþila davka, þe jih zaradi pospešitve postopka
predloži zavezanec sam.
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Uradni list Republike Slovenije
Pravilnik o obrazcu za obračun davčnega
odtegljaja pri dobitkih od klasičnih iger na
srečo

Na podlagi tretjega odstavka 388. člena Zakona o davčnem postopku (Uradni list RS, št. 117/06) izdaja minister za
finance

PRAVILNIK
o obrazcu za obračun davčnega odtegljaja
pri dobitkih od klasičnih iger na srečo
1. člen
S tem pravilnikom se določa oblika in vsebina obrazca
za obračun davčnega odtegljaja pri dobitkih od klasičnih iger
na srečo.
2. člen
Prireditelj klasičnih iger na srečo (v nadaljnjem besedilu:
prireditelj) iz 13. in 30. člena Zakona o igrah na srečo (Uradni
list RS, št. 134/03 – uradno prečiščeno besedilo) je dolžan
predložiti davčnemu organu podatke o obračunu davčnega
odtegljaja pri dobitkih od klasičnih iger na srečo na obrazcu
DODDKIS, ki je kot Priloga sestavni del tega pravilnika.
3. člen
Ta pravilnik začne veljati 1. januarja 2007.
Št. 422-73/2006
Ljubljana, dne 19. decembra 2006
EVA 2006-1611-0212
dr. Andrej Bajuk l.r.
Minister
za finance
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Priloga
Obrazec DODDKIS

OBRAýUN DAVýNEGA ODTEGLJAJA PRI DOBITKIH OD KLASIýNIH IGER NA
SREýO1)

Naziv prireditelja:_______________________________
Davþna številka:___________
Naslov:________________________________________
Datum izplaþila:___________

Osnova2)

Datum:

Stopnja

Žig:

___________

Znesek davka za plaþilo3)

Podpis odgovorne osebe:
____________________

1)

Davek na dobitke od klasiþnih iger na sreþo se vplaþuje po obþinah v skladu s pravilnikom,
ki ureja podraþune ter naþin plaþevanja obveznih dajatev in drugih javnofinanþnih prihodkov.
2)

Osnova se izkazuje v eurih s centi. Vpiše se skupni znesek vseh tistih posameznih dobitkov
na dan izplaþila, od katerih se plaþuje davek od posameznega dobitka.
3)

Znesek davka se izkazuje v eurih s centi.

Priloga
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Pravilnik o spremembah Pravilnika o načinu
vpisovanja podatkov, potrebnih za spremljanje
upravljanja likvidnosti sistema enotnega
zakladniškega računa

Na podlagi 68., 69., 70. in 110.a člena Zakona o javnih
financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02,
56/02 – ZJU in 110/02 – ZDT-B) izdaja minister za finance

PRAVILNIK
o spremembah Pravilnika o načinu vpisovanja
podatkov, potrebnih za spremljanje upravljanja
likvidnosti sistema enotnega
zakladniškega računa
1. člen
V Pravilniku o načinu vpisovanja podatkov, potrebnih
za spremljanje upravljanja likvidnosti sistema enotnega zakladniškega računa (Uradni list RS, št. 140/04) se v 2. členu
besedilo »predpisa, ki določa obliko, vsebino in uporabo
obrazca za opravljanje tolarskega plačilnega prometa neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih
proračunov v Upravi Republike Slovenije za javna plačila«
nadomesti z besedilom »predpisa, ki določa obliko, vsebino
in uporabo domačega plačilnega navodila«.
2. člen
III. Tabela, ki je Priloga pravilnika, se nadomesti z novo
tabelo, ki je priloga tega pravilnika in njegov sestavni del.
3. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v
Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne
s 1. januarjem 2007.
Št. 4044-74/2006/17
Ljubljana, dne 19. decembra 2006
EVA 2006-1611-0184
dr. Andrej Bajuk l.r.
Minister
za finance
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III. Tabela
Zap.
št.

Naziv

Šifra
zakladnice

Kontrolna
številka

1001

4

1. Zakladnica - Obþina Ajdovšþina

0201

1

2. Zakladnica - Obþina Beltinci

0202

0

3. Zakladnica - Obþina Benedikt

0348

4

4. Zakladnica - Obþina Bistrica ob Sotli

0349

2

5. Zakladnica - Obþina Bled

0203

8

6. Zakladnica - Obþina Bloke

0350

6

7. Zakladnica - Obþina Bohinj

0204

6

8. Zakladnica - Obþina Borovnica

0205

4

9. Zakladnica - Obþina Bovec

0206

2

10. Zakladnica - Obþina Braslovþe

0351

4

11. Zakladnica - Obþina Brda

0207

0

12. Zakladnica - Obþina Brezovica

0208

9

13. Zakladnica - Obþina Brežice

0209

7

14. Zakladnica - Obþina Cankova

0352

2

15. Zakladnica - Mestna obþina Celje

0211

9

16. Zakladnica - Obþina Cerklje na Gorenjskem

0212

7

17. Zakladnica - Obþina Cerknica

0213

5

18. Zakladnica - Obþina Cerkno

0214

3

19. Zakladnica - Obþina Cerkvenjak

0353

0

20. Zakladnica - Obþina ýrenšovci

0215

1

21. Zakladnica - Obþina ýrna na Koroškem

0216

0

22. Zakladnica - Obþina ýrnomelj

0217

8

23. Zakladnica - Obþina Destrnik

0218

6

24. Zakladnica - Obþina Divaþa

0219

4

25. Zakladnica - Obþina Dobje

0354

9

26. Zakladnica - Obþina Dobrepolje

0220

8

27. Zakladnica - Obþina Dobrna

0355

7

28. Zakladnica - Obþina Dobrova - Polhov Gradec

0221

6

29. Zakladnica - Obþina Dobrovnik

0356

5

30. Zakladnica - Obþina Dol pri Ljubljani

0222

4

31. Zakladnica - Obþina Dolenjske Toplice

0357

3

32. Zakladnica - Obþina Domžale

0223

2

33. Zakladnica - Obþina Dornava

0224

0

34. Zakladnica - Obþina Dravograd

0225

9

35. Zakladnica - Obþina Duplek

0226

7

36. Zakladnica - Obþina Gorenja vas – Poljane

0227

5

37. Zakladnica - Obþina Gorišnica

0228

3

38. Zakladnica - Obþina Gornja Radgona

0229

1

39. Zakladnica - Obþina Gornji Grad

0230

5

40. Zakladnica - Obþina Gornji Petrovci

0231

3

0. Zakladnica - Država

Priloga

15779

Stran
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0358

1

42. Zakladnica - Obþina Grosuplje

0232

1

43. Zakladnica - Obþina Hajdina

0359

0

44. Zakladnica - Obþina Hoþe – Slivnica

0360

3

45. Zakladnica - Obþina Hodoš
46. Zakladnica - Obþina Horjul

0361

1

0362

0

47. Zakladnica - Obþina Hrastnik

0234

8

48. Zakladnica - Obþina Hrpelje – Kozina

0235

6

49. Zakladnica - Obþina Idrija

0236

4

50. Zakladnica - Obþina Ig

0237

2

51. Zakladnica - Obþina Ilirska Bistrica

0238

0

52. Zakladnica - Obþina Ivanþna Gorica

0239

9

53. Zakladnica - Obþina Izola

0240

2

54. Zakladnica - Obþina Jesenice

0241

0

55. Zakladnica - Obþina Jezersko

0363

8

56. Zakladnica - Obþina Juršinci

0242

9

57. Zakladnica - Obþina Kamnik

0243

7

58. Zakladnica - Obþina Kanal ob Soþi

0244

5

59. Zakladnica - Obþina Kidriþevo

0245

3

60. Zakladnica - Obþina Kobarid

0246

1

61. Zakladnica - Obþina Kobilje

0247

0

62. Zakladnica - Obþina Koþevje

0248

8

63. Zakladnica - Obþina Komen

0249

6

64. Zakladnica - Obþina Komenda

0364

6

65. Zakladnica - Mestna obþina Koper

0250

0

66. Zakladnica - Obþina Kostel

0365

4

67. Zakladnica - Obþina Kozje

0251

8

68. Zakladnica - Mestna obþina Kranj

0252

6

69. Zakladnica - Obþina Kranjska gora

0253

4

70. Zakladnica - Obþina Križevci

0366

2

71. Zakladnica - Obþina Krško

0254

2

72. Zakladnica - Obþina Kungota

0255

0

73. Zakladnica - Obþina Kuzma

0256

9

74. Zakladnica - Obþina Laško

0257

7

75. Zakladnica - Obþina Lenart

0258

5

76. Zakladnica - Obþina Lendava

0259

3

77. Zakladnica - Obþina Litija

0260

7

78. Zakladnica - Mestna obþina Ljubljana

0261

5

79. Zakladnica - Obþina Ljubno

0262

3

80. Zakladnica - Obþina Ljutomer

0263

1

81. Zakladnica - Obþina Logatec

0264

0

82. Zakladnica - Obþina Loška dolina

0265

8

83. Zakladnica - Obþina Loški Potok

0266

6

41. Zakladnica - Obþina Grad
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0367

0

85. Zakladnica - Obþina Luþe

0267

4

86. Zakladnica - Obþina Lukovica

0268

2

87. Zakladnica - Obþina Majšperk

0269

0

88. Zakladnica - Mestna obþina Maribor

0270

4

89. Zakladnica - Obþina Markovci

0368

9

90. Zakladnica - Obþina Medvode

0271

2

91. Zakladnica - Obþina Mengeš

0272

0

92. Zakladnica - Obþina Metlika

0273

9

93. Zakladnica - Obþina Mežica

0274

7

94. Zakladnica - Obþina Miklavž na Dravskem polju

0369

7

95. Zakladnica - Obþina Miren - Kostanjevica

0275

5

96. Zakladnica - Obþina Mirna Peþ

0370

0

97. Zakladnica - Obþina Mislinja

0276

3

98. Zakladnica - Obþina Moravþe

0277

1

99. Zakladnica - Obþina Moravske Toplice

0278

0

100. Zakladnica - Obþina Mozirje

0279

8

101. Zakladnica - Mestna obþina Murska Sobota

0280

1

102. Zakladnica - Obþina Muta

0281

0

103. Zakladnica - Obþina Naklo

0282

8

104. Zakladnica - Obþina Nazarje

0283

6

105. Zakladnica - Mestna obþina Nova Gorica

0284

4

106. Zakladnica - Mestna obþina Novo mesto

0285

2

107. Zakladnica - Obþina Odranci

0286

0

108. Zakladnica - Obþina Oplotnica

0371

9

109. Zakladnica - Obþina Ormož

0287

9

110. Zakladnica - Obþina Osilnica

0288

7

111. Zakladnica - Obþina Pesnica

0289

5

112. Zakladnica - Obþina Piran

0290

9

113. Zakladnica - Obþina Pivka

0291

7

114. Zakladnica - Obþina Podþetrtek

0292

5

115. Zakladnica - Obþina Podlehnik

0372

7

116. Zakladnica - Obþina Podvelka

0293

3

117. Zakladnica - Obþina Polzela

0373

5

118. Zakladnica - Obþina Postojna

0294

1

119. Zakladnica - Obþina Prebold

0374

3

120. Zakladnica - Obþina Preddvor

0295

0

121. Zakladnica - Obþina Prevalje

0375

1

122. Zakladnica - Mestna obþina Ptuj

0296

8

123. Zakladnica - Obþina Puconci

0297

6

124. Zakladnica - Obþina Raþe – Fram

0298

4

125. Zakladnica - Obþina Radeþe

0299

2

126. Zakladnica - Obþina Radenci

0300

0

84. Zakladnica - Obþina Lovrenc na Pohorju

Stran

15781

Stran
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0301

8

128. Zakladnica - Obþina Radovljica

0302

6

129. Zakladnica - Obþina Ravne na Koroškem

0303

4

130. Zakladnica - Obþina Razkrižje

0376

0

131. Zakladnica - Obþina Ribnica

0304

2

132. Zakladnica - Obþina Ribnica na Pohorju

0377

8

133. Zakladnica - Obþina Rogaška Slatina

0306

9

134. Zakladnica - Obþina Rogašovci

0305

0

135. Zakladnica - Obþina Rogatec

0307

7

136. Zakladnica - Obþina Ruše

0308

5

137. Zakladnica - Obþina Selnica ob Dravi

0378

6

138. Zakladnica - Obþina Semiþ

0309

3

139. Zakladnica - Obþina Sevnica

0310

7

140. Zakladnica - Obþina Sežana

0311

5

141. Zakladnica - Mestna obþina Slovenj Gradec

0312

3

142. Zakladnica - Obþina Slovenska Bistrica

0313

1

143. Zakladnica - Obþina Slovenske Konjice

0314

0

144. Zakladnica - Obþina Sodražica

0379

4

145. Zakladnica - Obþina Solþava

0380

8

146. Zakladnica - Obþina Starše

0315

8

147. Zakladnica - Obþina Sveta Ana

0381

6

148. Zakladnica - Obþina Sveti Andraž v Slovenskih goricah

0382

4

149. Zakladnica - Obþina Sveti Jurij

0316

6

150. Zakladnica - Obþina Šalovci

0233

0

151. Zakladnica - Obþina Šempeter – Vrtojba

0383

2

152. Zakladnica - Obþina Šenþur

0317

4

153. Zakladnica - Obþina Šentilj

0318

2

154. Zakladnica - Obþina Šentjernej

0319

0

155. Zakladnica - Obþina Šentjur pri Celju

0320

4

156. Zakladnica - Obþina Škocjan

0321

2

157. Zakladnica - Obþina Škofja Loka

0322

0

158. Zakladnica - Obþina Škofljica

0323

9

159. Zakladnica - Obþina Šmarje pri Jelšah

0324

7

160. Zakladnica - Obþina Šmartno ob Paki

0325

5

161. Zakladnica - Obþina Šoštanj

0326

3

162. Zakladnica - Obþina Tabor

0384

0

163. Zakladnica - Obþina Tišina

0210

0

164. Zakladnica - Obþina Tolmin

0328

0

165. Zakladnica - Obþina Trbovlje

0329

8

166. Zakladnica - Obþina Trebnje

0330

1

167. Zakladnica - Obþina Trnovska vas

0385

9

168. Zakladnica - Obþina Trzin

0386

7

169. Zakladnica - Obþina Tržiþ

0331

0

127. Zakladnica - Obþina Radlje ob Dravi
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0332

8

171. Zakladnica - Mestna obþina Velenje

0333

6

172. Zakladnica - Obþina Velika Polana

0387

5

173. Zakladnica - Obþina Velike Lašþe

0334

4

174. Zakladnica - Obþina Veržej

0388

3

175. Zakladnica - Obþina Videm

0335

2

176. Zakladnica - Obþina Vipava

0336

0

177. Zakladnica - Obþina Vitanje

0337

9

178. Zakladnica - Obþina Vodice

0338

7

179. Zakladnica - Obþina Vojnik

0339

5

180. Zakladnica - Obþina Vransko

0389

1

181. Zakladnica - Obþina Vrhnika

0340

9

182. Zakladnica - Obþina Vuzenica

0341

7

183. Zakladnica - Obþina Zagorje ob Savi

0342

5

184. Zakladnica - Obþina Zavrþ

0343

3

185. Zakladnica - Obþina Zreþe

0344

1

186. Zakladnica - Obþina Žalec

0390

5

187. Zakladnica - Obþina Železniki

0346

8

188. Zakladnica - Obþina Žetale

0391

3

189. Zakladnica - Obþina Žiri

0347

6

190. Zakladnica - Obþina Žirovnica

0392

1

191. Zakladnica - Obþina Žužemberk

0393

0

192. Zakladnica – Šmartno pri Litiji

0394

8

193. Zakladnica – Apaþe

0395

6

194. Zakladnica – Cirkulane

0396

4

195. Zakladnica – Kostanjevica na Krki

0397

2

196. Zakladnica - Makole

0398

0

197. Zakladnica – Mokronog - Trebelno

0399

9

198. Zakladnica - Poljþane

0400

6

199. Zakladnica – Renþe - Vogrsko

0401

4

201. Zakladnica – Središþe ob Dravi

0402

2

202. Zakladnica - Straža

0403

0

203. Zakladnica – Sv. Trojica v Slovenskih goricah

0404

9

204. Zakladnica – Sv. Tomaž

0405

7

205. Zakladnica – Šmarješke toplice

0406

5

206. Zakladnica - Gorje

0407

3

207. Zakladnica – Log - Dragomer

0408

1

208. Zakladnica – Reþica ob Savinji

0409

0

209. Zakladnica – Sv. Jurij v Slovenskih goricah

0410

3

210. Zakladnica – Šentrupert

0411

1

170. Zakladnica - Obþina Turnišþe

Stran

15783

Stran

15784 /
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Pravilnik o spremembah in dopolnitvah
Pravilnika o načinu in stopnjah odpisa
neopredmetenih dolgoročnih sredstev in
opredmetenih osnovnih sredstev

Na podlagi drugega odstavka 42. člena Zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99 in 30/02 – ZJF-C) izdaja
minister za finance

PRAVILNIK
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika
o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih
dolgoročnih sredstev in opredmetenih
osnovnih sredstev
1. člen
V Pravilniku o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih dolgoročnih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev
(Uradni list RS, št. 45/05 in 114/06 – ZUE) se v naslovu
pravilnika črta besedo »dolgoročnih«.
2. člen
V prvem odstavku 1. člena se za besedo »neopredmetenih« črta beseda »dolgoročnih«.
3. člen
V prvem odstavku 2. člena se druga, šesta in osma
alinea črtajo.
Doda se nova alineja, ki se glasi:
»– nekratkoročna sredstva za prodajo«.
4. člen
Besedilo 5. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Neopredmetena sredstva zajemajo dolgoročno odložene stroške razvijanja, usredstvene stroške naložb v tuja
opredmetena osnovna sredstva, naložbe v pridobljene pravice do industrijske lastnine (koncesije, patenti, licence, blagovne znamke) in druge pravice.
Dolgoročne aktivne časovne razmejitve so dolgoročno
odloženi stroški.
Neopredmetena sredstva, katerih posamična vrednost
ne presega 500 eurov, se lahko štejejo kot strošek v obdobju,
v katerem se pojavijo.«.
5. člen
Besedilo 6. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Opredmetena osnovna sredstva so zemljišča, zgradbe, proizvajalna oprema, druga oprema in biološka sredstva.
Biološka sredstva so osnovna čreda in večletni nasadi.
Nepremičnine, dane v najem, se obravnavajo kot opredmetena osnovna sredstva.
Zemljišča in zgradbe so ločljiva sredstva in se obravnavajo posebej, tudi če so pridobljena skupaj, razen etažna
lastnina.
Opredmeteno osnovno sredstvo, katerega posamična
nabavna vrednost po dobaviteljevem obračunu ne presega
500 eurov, se lahko izkazuje skupinsko kot drobni inventar.
Ne glede na prejšnji odstavek se lahko pri izkazovanju
upošteva tudi kriterij istovrstnosti sredstev. Opredmetena
osnovna sredstva se lahko uvrščajo med opremo ne glede na
njihovo vrednost, ki je lahko večja ali manjša od 500 eurov.
Stvari drobnega inventarja katerega posamična nabavna vrednost ne presega 500 eurov, se lahko razporedijo med
material.«.
6. člen
Besedilo 7. odstavka se spremeni tako, da se glasi:
»Amortizacijska osnova je nabavna vrednost, popravljena pri prevrednotenju sredstva.
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Opredmeteno osnovno sredstvo se začne amortizirati
prvi dan naslednjega meseca, potem ko je razpoložljivo za
uporabo.
Neopredmeteno sredstvo se začne amortizirati prvi dan
naslednjega meseca, potem ko je razpoložljivo za uporabo.
Za osnovna sredstva je rok odpisa določen s stopnjami rednega odpisa iz Priloge I, ki je sestavni del tega pra
vilnika.
Usredstveni stroški naložb v tuja osnova sredstva (vlaganja v tuja osnovna sredstva) se amortizirajo v dobi pravne
pravice.
Drobni inventar se odpiše enkrat v celoti ob nabavi.«.
7. člen
Besedilo 9. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Amortizacijo je potrebno obračunavati tudi če se sredstvo ne uporablja več, ali je izločeno iz uporabe, dokler ni v
celoti amortizirano.«.
8. člen
V 10. členu se drugi stavek prvega odstavka spremeni
tako, da se glasi:
»Vsakoletni stroški amortizacije osnovnih sredstev, pridobljenih iz donacij, se nadomestijo v breme dolgoročnih pasivnih časovnih razmejitev, oblikovanih iz naslova donacij.«.
9. člen
Besedilo 12. člena se spremeni tako, da se glasi:
»V primeru uporabe kriterija istovrstnosti pri izkazovanju
opredmetenih osnovnih sredstev, po petem odstavku 6. člena
tega pravilnika, se ta kriterij uporablja za nove nabave v letu,
v katerem se bo ta kriterij začel uporabljati. Za otvoritveno
stanje tistega drobnega inventarja, ki bo na podlagi upoštevanja tega kriterija razvrščen med opremo, pa se upošteva
nabavna vrednost in popravek vrednosti po stanju na zadnji
dan predhodnega leta, ko se začne kriterij istovrstnosti uporabljati.«.
10. člen
V Prilogi I – Stopnje rednega odpisa neopredmetenih
dolgoročnih sredstev in opredmetenih sredstev se v naslovu
črta beseda »dolgoročnih«.
V naslovu zaporedne številke VI Neopredmetena dolgoročna sredstva se črta beseda »dolgoročna«.
Pod zaporedno številko VII. Oprema in druga osnovna
sredstva za opravljanje gospodarske dejavnosti, se v tretji
alinei 1. točke črta besedilo »in toplotne«.
Zaporedna številka VIII Osnovna čreda se spremeni
tako, da se glasi: »Biološka sredstva«.
Odpreta se dve novi alinei, ki se glasita:
»– Osnovna čreda letna stopnja amrotizacije: 20%
– Večletni nasadi letna stopnja amrotizacije 10%«.
Zaporedna številka IX Večletni nasadi se črta.
11. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v
Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne
1. januarja 2007.
Ne glede na prejšnji odstavek se tretji, četrti, peti in
šesti odstavek spremenjenega 6. člena pravilnika začnejo
uporabljati za nove nabave po 1. 1. 2007.
Št. 004-31/2005/4
Ljubljana, dne 6. decembra 2006
EVA 2006-1611-0042
dr. Andrej Bajuk l.r.
Minister
za finance
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Pravilnik o spremembah in dopolnitvah
Pravilnika o hrambi začasno zasežene
gotovine in vrednostnih papirjev

Na podlagi tretjega odstavka 60. člena Zakona o deviznem poslovanju (Uradni list RS, št. 110/03 – uradno prečiščeno besedilo, 114/06 – ZDS-1B in 114/06 – ZUE) izdaja
minister za finance

PRAVILNIK
o spremembah in dopolnitvah
Pravilnika o hrambi začasno zasežene gotovine
in vrednostnih papirjev
1. člen
V Pravilniku o hrambi začasno zasežene gotovine in
vrednostnih papirjev (Uradni list RS, št. 54/99) se prva in
druga alinea 2. člena spremenita tako, da se glasita:
»– domača gotovina in tuja konvertibilna gotovina v
naslednjih valutah: ameriški dolar, švicarski frank, angleški
funt se nakaže na poseben podračun Ministrstva za finance
za zasežena sredstva po ZDP pri Upravi Republike Slovenije
za javna plačila (v nadaljnjem besedilu: UJP),
– tuja konvertibilna gotovina v ostalih tujih valutah razen
v valutah iz prejšnje alinee tega člena se nakaže na poseben
namenski transakcijski račun (v nadaljnjem besedilu: PNTR)
Ministrstva za finance za zasežena sredstva po ZDP pri
Banki Slovenije,«.
Doda se nov drugi odstavek, ki se glasi:
»(2) Tujo konvertibilno gotovino, ki se vodi v skladu s
prvo in drugo alineo prvega odstavka tega člena, prevzame
Banka Slovenije po pošti ter na svojem sedežu.«.
2. člen
Za 3. členom se doda nov 3.a člen, ki se glasi:
»3.a člen
(1) Banka Slovenije dne 29. decembra 2006 najkasneje do 15.00 ure izvrši prenos vseh sredstev v valuti: euro,
ameriški dolar, švicarski frank, angleški funt s PNTR iz druge
alinee prvega odstavka 2. člena tega pravilnika na poseben
podračun pri UJP iz prve alinee prvega odstavka 2. člena
tega pravilnika.
(2) Banka Slovenije po izvršitvi prenosa sredstev iz
prejšnjega odstavka na PNTR za zasežena sredstva po
ZDP zapre naslednje valute: euro, ameriški dolar, švicarski
frank in angleški funt, če je stanje sredstev na teh valutah
enako nič.
(3) Morebitne prilive v dobro PNTR za zasežena sredstva po ZDP v valutah iz prejšnjega odstavka po izvršitvi prenosa iz prvega odstavka tega člena Banka Slovenije prenese
na poseben podračun pri UJP iz prve alinee prvega odstavka
2. člena tega pravilnika prvi delovni dan v letu 2007.«.
3. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 4044-74/2006/15
Ljubljana, dne 19. decembra 2006
EVA 2006-1611-0192
dr. Andrej Bajuk l.r.
Minister
za finance
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Pravilnik o spremembah in dopolnitvah
Pravilnika o načinu in postopku vodenja
računov neposrednih in posrednih
uporabnikov državnega in občinskih
proračunov pri Upravi Republike Slovenije za
javna plačila

Na podlagi tretjega odstavka 74. člena Zakona o plačilnem prometu (Uradni list RS, št. 110/06 – uradno prečiščeno
besedilo in 114/06 – ZUE) izdaja minister za finance

PRAVILNIK
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika
o načinu in postopku vodenja računov
neposrednih in posrednih uporabnikov
državnega in občinskih proračunov pri Upravi
Republike Slovenije za javna plačila
1. člen
V Pravilniku o načinu in postopku vodenja računov neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih
proračunov pri Upravi Republike Slovenije za javna plačila
(Uradni list RS, št. 79/04) se v prvem odstavku 4. člena besedilo »tolarjih, v primeru potreb po deviznem poslovanju pa
v tujih valutah, vendar le v valutah« nadomesti z besedilom
»domači valuti ter v tujih valutah«.
V drugem odstavku se črta besedilo »tolarsko in devizno«, za besedama »prejšnjega odstavka« doda besedilo »v
domači in tujih valutah«, vse besede »tolarske« pa nadomestijo z besedo »domače«.
2. člen
Ta pravilnik začne veljati 1. januarja 2007.
Št. 4044-74/2006/14
Ljubljana, dne 19. decembra 2006
EVA 2006-1611-0190
dr. Andrej Bajuk l.r.
Minister
za finance

5909.

Pravilnik o prenosu denarnih sredstev v valuti
euro s transakcijskih računov posrednih
uporabnikov državnega in občinskih
proračunov

Na podlagi tretjega odstavka 74. člena Zakona o plačilnem prometu (Uradni list RS, št. 110/06 – uradno prečiščeno
besedilo in 114/06 – ZUE), v zvezi s 3. členom Zakona o
uvedbi eura (Uradni list RS, št. 114/06) ter v zvezi s 4. in
13. členom Pravilnika o načinu in postopku vodenja računov
neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov pri Upravi Republike Slovenije za javna
plačila (Uradni list RS, št. 79/04 in 138/06) izdaja minister
za finance

PRAVILNIK
o prenosu denarnih sredstev v valuti euro
s transakcijskih računov posrednih uporabnikov
državnega in občinskih proračunov
1. člen
Ta pravilnik določa prenos sredstev s transakcijskih računov posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (v nadaljnjem besedilu: proračunski uporabniki) vrste D pri
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poslovnih bankah na njihove podračune enotnih zakladniških
računov (v nadaljnjem besedilu: EZR) ter zapiranje transakcijskih računov vrste D oziroma valute euro na teh računih.
2. člen
(1) Prenos sredstev v valuti euro iz transakcijskih računov vrste D na podračune EZR pri Upravi Republike Slovenije za javna plačila (v nadaljnjem besedilu: UJP) v skladu s
tem pravilnikom izvršijo poslovne banke, ki za proračunske
uporabnike vodijo transakcijske račune vrste D (v nadaljnjem
besedilu: poslovne banke).
(2) Poslovne banke na dan prenosa sredstev izvršijo
naslednje postopke:
– prenos vseh sredstev v valuti euro,
– zaprejo valuto euro na transakcijskem računu vrste D
oziroma zaprejo račun, če se le-ta vodi le v valuti euro,
– posredujejo informacijo o prenosu sredstev proračunskim uporabnikom na ustaljen način, določen s pogodbo in
splošnimi pogoji poslovanja poslovne banke.
3. člen
(1) Proračunskemu uporabniku, ki ima odprt transakcijski račun vrste D, za potrebe prenosa sredstev ni potrebno
poslovni banki predložiti plačilnega naloga.
(2) Ne glede na prejšnji odstavek je proračunski uporabnik dolžan poslovni banki:
– predložiti dokumentacijo za zaprtje računa, določeno
s pogodbo in splošnimi pogoji poslovanja poslovne banke, če
se njegov transakcijski račun tipa D vodi le v valuti euro,
– najkasneje do 29. decembra 2006 poslovni banki sporočiti številko tistega podračuna EZR, kamor želi, da se sredstva prenesejo, če ima odprtih več podračunov pri UJP.
4. člen
Prenos vseh sredstev v valuti euro poslovne banke
izvršijo prvi delovni dan v letu 2007 takoj zjutraj.
5. člen
Proračunski uporabniki od vključno prvega delovnega
dne v letu 2007 poslovanje v valuti euro izvajajo prek svojih
podračunov EZR pri UJP.
6. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 4044-74/2006/7
Ljubljana, dne 19. decembra 2006
EVA 2006-1611-0191
dr. Andrej Bajuk l.r.
Minister
za finance

5910.

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah
Pravilnika o razčlenjevanju in merjenju
prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega
prava

Na podlagi drugega odstavka 15. člena Zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99 in 30/02 – ZJF-C) izdaja
minister za finance

PRAVILNIK
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika
o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in
odhodkov pravnih oseb javnega prava
1. člen
V Pravilniku o razčlenjevanju in merjenju prihodkov
in odhodkov pravnih oseb javnega prava (Uradni list RS,
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št. 134/03, 34/04, 13/05 in 114/06 – ZUE) se v 1. členu v
tretjem odstavku za besedo »določa« doda besedilo »zakon
o računovodstvu in«.
Dodata se novi četrti in peti odstavek, ki se glasita:
»Z drugimi uporabniki enotnega kontnega načrta so
mišljeni državni in občinski proračuni, državni in občinski
organi in organizacije, ožji deli lokalnih skupnosti, Zavod za
zdravstveno zavarovanje Slovenije, Zavod za pokojninsko in
invalidsko zavarovanje Slovenije in javni skladi.
Z določenimi uporabniki enotnega kontnega načrta so
mišljeni javni zavodi, javne agencije in ostali posredni proračunski uporabniki ter druge osebe javnega prava, ki niso posredni proračunski uporabniki in upoštevajo določbe zakona
o računovodstvu.«.
2. člen
V drugem odstavku 3. člena se za besedilom »poravnane na drug način« doda besedilo »(pobot oziroma kompenzacija in poplačilo v stvareh)«.
3. člen
Besedilo 4. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Sredstva in obveznosti do virov sredstev pravnih oseb
javnega prava se pripoznavajo, merijo in prevrednotujejo v
skladu z določbami zakona o računovodstvu in na njegovi
podlagi izdanih predpisov. Za vse, kar ni posebej določeno
z zakonom in podzakonskimi predpisi, pa se uporabljajo
slovenski računovodski standardi.«.
4. člen
7. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Opredmetena osnovna sredstva in neopredmetena
sredstva
7. člen
Za znesek ugotovljene nabavne vrednosti opredmetenih
osnovnih sredstev in neopredmetenih sredstev se oblikuje vir
sredstev, ki se zmanjšuje za obračunano vrednost popravkov nabavne vrednosti ter neodpisano nabavno vrednost
prodanih, odtujenih ali v upravljanje prenesenih opredmetenih osnovnih sredstev oziroma neopredmetenih sredstev.
Stroški izposojanja v zvezi s pridobitvijo opredmetenega
osnovnega sredstva ali neopredmetenega sredstva se ne
vštevajo v nabavno vrednost. V nabavno vrednost opredmetenih osnovnih sredstev se tudi ne vključuje začetna ocena
stroškov razgradnje, odstranitve in obnovitve nahajališča ob
pridobitvi. Ne vključujejo se tudi stroški preizkušanja delovanja sredstva. V primeru, ko se obstoječa zgradba, zaradi
graditve nove zgradbe, odstrani, se stroški priprave zemljišča (stroški odstranitve obstoječih objektov, naprav, nasadov, zemlje ter stroški izkopa, poravnavanja, nasipavanja,
in podobno) vključijo v nabavno vrednost opredmetenega
osnovnega sredstva.
Kasneje nastali stroški, povezani z opredmetenim
osnovnim sredstvom, povečujejo njegovo nabavno vrednost,
če povečujejo njegove prihodnje koristi, v primerjavi s prvotno ocenjenimi. V primeru podaljšanja dobe koristnosti se, za
kasneje nastale stroške povezane z opredmetenim osnovnim
sredstvom, zmanjša popravek nabavne vrednosti. V kolikor
stroški presegajo že obračunani popravek nabavne vrednosti, se za razliko poveča nabavna vrednost.
Ne glede na vrednost in pomembnost opredmetenih
osnovnih sredstev, se nabavna vrednost ne razporedi na
sestavne dele. Predvideni zneski stroškov rednih pregledov
oziroma popravil opredmetenih osnovnih sredstev se ne
obravnavajo kot deli opredmetenih osnovnih sredstev.
Nabavna vrednost brezplačno pridobljenih opredmetenih osnovnih sredstev ter neopredmetenih sredstev oziroma
opredmetenih osnovnih sredstev ter neopredmetenih sredstev, za katere ne obstaja dokumentacija o stroških pridobitve
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ali je takšna dokumentacija nepopolna, se določi z ocenitvijo,
pri čemer se upoštevajo razpoložljivi podatki o tržnih cenah, lahko pa tudi knjigovodski podatki primerljivih enakih
ali podobnih sredstev, ki so v lasti ustanovitelja uporabnika
enotnega kontnega načrta.
Stroški, ki sestavljajo nabavno vrednost opredmetenega
osnovnega sredstva oziroma neopredmetenega sredstva, kot
tudi stroški investicijskega vzdrževanja in obnov, se priznajo
kot investicijski odhodki v obračunskem obdobju, v katerem
so bili plačani. Popravki nabavne vrednosti opredmetenih
osnovnih sredstev in neopredmetenih sredstev se oblikujejo
v skladi z pravilnikom, ki ureja način in stopnje odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev.
Zneski popravkov nabavne vrednosti se ne obravnavajo kot
strošek amortizacije oziroma kot prevrednotovalni odhodek,
temveč zmanjšujejo obveznost do virov sredstev, oblikovano
ob pridobitvi teh sredstev.
Zneski kupnine ali odškodnine za odtujena ali uničena
opredmetena osnovna sredstva in neopredmetena sredstva
se priznajo kot kapitalski prihodki v obračunskem obdobju, v
katerem so bili prejeti.
Stvari drobnega inventarja, katerih posamična vrednost
po dobaviteljevem obračunu ne presega vrednosti 500 eurov, se lahko razporedi med material. S stvarmi drobnega
inventarja so mišljeni pisarniški pripomočki, okrasni predmeti,
drobno orodje, ločljiva embalaža in podobno.
Neopredmetena sredstva, katerih posamična vrednost
ne presega 500 eurov, se lahko štejejo kot strošek v obdobju,
v katerem se pojavijo.
Nepremičnine dane v poslovni najem se obravnavajo
kot opredmetena osnovna sredstva.«.
5. člen
V 8. členu se doda nov prvi odstavek, ki se glasi:
»Finančne naložbe se pri začetnem pripoznanju razvrstijo v skupino za prodajo razpoložljiva finančna sredstva.
Finančne naložbe se pri začetnem pripoznanju izmerijo po
nabavni vrednosti. Začetni pripoznavni vrednosti se pripišejo
se stroški posla.«.
Dosedanji prvi do četrti odstavek postanejo drugi do
peti odstavek.
Dosedanji peti odstavek, ki postane šesti odstavek, se
spremeni tako, da se glasi:
»Sprememba vrednosti dolgoročnih finančnih naložb
zaradi spremembe tečaja tuje valute poveča ali zmanjša
vrednost finančne naložbe ter stanje obveznosti do njihovih
virov sredstev.«.
Dosedanji šesti in sedmi odstavek postaneta sedmi in
osmi odstavek.
Dosedanji osmi odstavek, ki postane deveti odstavek,
se spremeni tako, da se glasi:
»Sprememba vrednosti kratkoročnih finančnih naložb
zaradi spremembe tečaja tuje valute se obravnava kot obrestovanje. Prihodki oziroma odhodki se priznajo ob unovčenju.«.
Dosedanji deveti odstavek, ki postane deseti odstavek,
se spremeni tako, da se glasi:
»Oslabitev finančnih naložb (s popravkom vrednosti) se
ne opravlja, odpis finančnih naložb pa zmanjšuje ustrezno
obveznost do virov teh sredstev.«.
Dosedanji deseti odstavek se črta.
6. člen
V 9. členu se doda nov prvi odstavek, ki se glasi:
»Terjatve vseh vrst se pri začetnem pripoznanju izkazujejo v zneskih, ki izhajajo iz ustreznih listin.«.
V dosedanjem prvem odstavku, ki postane drugi odstavek, se tretji stavek spremeni tako, da se glasi:
»Sprememba vrednosti dolgoročnih terjatev povečuje
oziroma zmanjšuje vrednost teh terjatev ter stanje obveznosti
do njihovih virov.«.
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V dosedanjem drugem odstavku, ki postane tretji odstavek, se drugi stavek spremeni tako, da se glasi:
»Sprememba vrednosti kratkoročnih terjatev se obravnava kot obrestovanje.«.
Dosedanji tretji odstavek postane četrti odstavek.
Dosedanji četrti odstavek, ki postane peti odstavek, se
spremeni tako, da se glasi:
»Oslabitev terjatev (s popravkom vrednosti) se ne opravlja, odpis terjatev pa zmanjšuje ustrezno obveznost do virov
teh sredstev.«.
Dosedanji peti odstavek postane šesti odstavek.
7. člen
Prvi odstavek 10. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Količinska enota zaloge materiala in trgovskega blaga
se pri začetnem pripoznanju ovrednoti po nabavni ceni, ki
jo sestavljajo nakupna cena, uvozne in druge nevračljive
nakupne dajatve ter neposredni stroški nabave. Med nevračljive nakupne dajatve se všteva tudi tisti davek na dodano
vrednost, ki se ne povrne. Nakupna cena se zmanjša za
dobljene popuste.«.
Tretji odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»Količinska enota končnega proizvoda oziroma nedokončane proizvodnje in storitev se pri začetnem pripoznanju
ovrednotijo v skladu z računovodskimi standardi, lahko pa se
ovrednotijo le po izbranih neposrednih proizvodnih stroških,
vendar najmanj po neposrednih stroških materiala in neposrednih stroških vrednosti storitev.«.
Četrti odstavek 10. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Za znesek vrednosti zalog nedokončane proizvodnje
oziroma storitev ter končnih proizvodov se oblikuje vir sredstev, ki se zmanjšuje za obračunano vrednost prodanih ali
odtujenih proizvodov ali storitev, ugotovljeno v skladu z izbrano metodo (poprečnih drsečih cen, tehtanih poprečnih
cen, FIFO ali drugo). V vrednost nedokončane proizvodnje in
končnih proizvodov se ne vštevajo stroški izposojanja.«.
V petem odstavku se besedilo »proizvodnjo izdelkov«
nadomesti z besedilom »izdelavo proizvodov«.
8. člen
11. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Denarna sredstva
11. člen
Denarno sredstvo se pri začetnem pripoznanju izkaže v
znesku, ki izhaja iz ustrezne listine. Denarno sredstvo, izraženo v tuji valuti, se prevede v domačo valuto po menjalnem
tečaju na dan prejema.
Denarna sredstva v tuji valuti se na koncu obračunskega obdobja izkažejo v protivrednosti domače valute, obračunani po srednjem tečaju Banke Slovenije. Za razliko, nastalo
zaradi uskladitve, se povečajo oziroma zmanjšajo obveznosti
do virov sredstev.«.
9. člen
V 12. členu se doda nov prvi odstavek, ki se glasi:
»Obveznosti se pri začetnem pripoznanju izkazujejo
v zneskih, ki izhajajo iz ustreznih listin o njihovem nastanku.«.
Dosedanji prvi odstavek postane drugi odstavek.
Dosedanji drugi odstavek, ki postane tretji odstavek, se
spremeni tako, da se glasi:
»Obračunane obresti in druga povečanja dolgoročnih
obveznosti, ki povečujejo obveznost pravne osebe, se obravnavajo kot samostojna obveznost. Ta povečanja se priznajo
kot odhodki ob unovčenju. Sprememba vrednosti dolgoročnih
obveznosti povečuje oziroma zmanjšuje vrednost teh obveznosti ter stanje lastnih virov sredstev.«.
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V dosedanjem tretjem odstavku, ki postane četrti odstavek, se drugi stavek spremeni tako, da se glasi:
»Sprememba vrednosti kratkoročnih obveznosti se
obravnava kot obrestovanje.«.
Dosedanji četrti do šesti odstavek postanejo peti do
sedmi odstavek.
10. člen
Naslov IV. poglavja se spremeni tako, da se glasi:
»IV. PREVREDNOTENJE SREDSTEV«.
11. člen
Prvi odstavek 13. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Prevrednotenje sredstev ter obveznosti do virov
sredstev zaradi njihove oslabitve ali morebitnega povečanja vrednosti, se opravlja v obsegu in v skladu s tem
členom.«.
Drugi stavek tretjega odstavka se spremeni tako, da
se glasi:
»Za znesek spremembe knjigovodske vrednosti, preko spremembe popravka vrednosti nabavne vrednosti, se
zmanjša obveznost do vira sredstev.«.
Četrti in peti odstavek se črtata.
V dosedanjem šestem odstavku, ki postane četrti odstavek, se črta beseda »tudi«.
V dosedanjem sedmem odstavku, ki postane peti odstavek, se beseda »prevrednotovanje« nadomesti z besedo
»prevrednotenje«.
V dosedanjem osmem odstavku, ki postane šesti odstavek, se prvi in drugi stavek nadomestila z besedilom, ki
se glasi:
»Ne glede na prejšnji odstavek, se opravi prevrednotenje dolgoročnih kapitalskih naložb v odvisna in pridružena
podjetja za pripadajoči znesek ugotovljenega čistega dobička
oziroma izgube, ki je razviden iz izkaza poslovnega izida v
odvisnem ali pridruženem podjetju.«.
Deveti odstavek se črta.
Dosedanji deseti odstavek, ki postane sedmi odstavek,
se spremeni tako, da se glasi:
»Prevrednotenje v skladu s četrtim odstavkom tega
člena se lahko opravi tudi za opredmetena osnovna sredstva, dana v upravljanje pravnim osebam, za katere ne velja
zakon o računovodstvu, če tako odloči pristojni organ države
oziroma občine.«.
12. člen
Naslov VI. poglavja se spremeni tako, da se glasi:
»VI. PRIZNAVANJE PRIHODKOV IN ODHODKOV
DOLOČENIH UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA
NAČRTA, KI PRIDOBIVAJO PRIHODKE NA TRGU«.
13. člen
V 16. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se
glasi:
»Določeni uporabniki enotnega kontnega načrta ugotavljajo in razčlenjujejo prihodke in odhodke ter vrednotijo
sredstva in obveznosti do virov sredstev v skladu z zakonom
o računovodstvu in predpisi, izdanimi na njegovi podlagi. Pri
razčlenjevanju in izkazovanju prihodkov in odhodkov upoštevajo tudi določbe pravilnika, ki ureja enotni kontni načrt.
Za ostalo, kar ni urejeno z navedenimi predpisi, pa veljajo
računovodski standardi.«.
Drugi odstavek se črta.
V dosedanjem tretjem odstavku, ki postane drugi odstavek, se beseda »prevrednotovanju« nadomesti z besedo
»prevrednotenju«, na koncu odstavka se doda nov stavek,
ki se glasi: »Znesek spremembe knjigovodske vrednosti
opredmetenih osnovnih sredstev, znesek oslabitve, se po-
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kriva v breme prevrednotovalnih poslovnih odhodkov, glede
na pokrivanje stroškov amortizacije.«.
V dosedanjem četrtem odstavku, ki postane tretji odstavek, se beseda »prevrednotovanje« nadomesti za besedo
»prevrednotenje«.
V dosedanjem petem odstavku, ki postane četrti odstavek, se prvi stavek spremeni tako, da se glasi:
»Količinska enota zaloge nedokončane proizvodnje in
storitev ter končnih proizvodov se vrednotijo v skladu s tretjim
odstavkom 10. člena tega pravilnika.«.
Dosedanji šesti odstavek, ki postane peti odstavek, se
spremeni tako, da se glasi:
»Neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna
sredstva se pri začetnem pripoznanju izmerijo v skladu s 7.
členom tega pravilnika.«.
Doda se nov šesti odstavek, ki se glasi:
»Finančne naložbe se pri začetnem pripoznanju izmerijo v skladu s prvim odstavkom 8. člena tega pravilnika.
Oslabitev in odpis finančnih naložb se opravlja v skladu z
računovodskimi standardi.«.
Doda se nov sedmi odstavek, ki se glasi:
»Terjatve in obveznosti za odložene davke se ne izračunavajo in ne izkazujejo.«.
Doda se nov osmi odstavek, ki se glasi:
»Rezervacije za jubilejne nagrade, odpravnine pri upokojitvi in pokojnine se ne oblikujejo. Rezervacije za pokrivanje
prihodnjih stroškov zaradi razgradnje, ponovne vzpostavitve
prvotnega stanja, se tudi ne oblikujejo.«.
V dosedanjem sedmem odstavku, ki postane deveti
odstavek, se črta beseda »dolgoročnih«.
V dosedanjem osmem odstavku, ki postane deseti odstavek, se za besedo »preko« črta besedo »dolgoročnih« in
doda besedo »pasivnih«.
Dosedanji deveti in deseti odstavek postaneta enajsti
in dvanajsti odstavek.
Dosedanji enajsti odstavek, ki postane trinajsti odstavek, se spremeni tako, da se glasi:
»Določeni uporabniki enotnega kontnega načrta, ki niso
uvrščeni med posredne uporabnike proračuna, ne zagotavljajo podatkov iz prejšnjega odstavka.«.
14. člen
Naslov VII. poglavja se spremeni tako, da se glasi:
»VII. RAZPOREJANJE PRESEŽKA PRIHODKOV NAD
ODHODKI DOLOČENIH UPORABNIKOV ENOTENGA
KONTNEGA NAČRTA, KI PRIDOBIVAJO PRIHODKE
NA TRGU«.
15. člen
V 18. členu se v prvem odstavku besedilo »pravne osebe iz četrtega odstavka 15. člena zakona o računovodstvu«
nadomesti z besedilom »določene uporabnike enotnega kontnega načrta«.
16. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v
Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne
1. januarja 2007.
Št. 004-27/2004/6
Ljubljana, dne 6. decembra 2006
EVA 2006-1611-0041
dr. Andrej Bajuk l.r.
Minister
za finance
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Pravilnik o spremembah in dopolnitvah
Pravilnika o enotnem kontnem načrtu za
proračun, proračunske uporabnike in druge
osebe javnega prava

Na podlagi 13. člena Zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99 in 30/02 – ZJF-C) izdaja minister za
finance

PRAVILNIK
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika
o enotnem kontnem načrtu za proračun,
proračunske uporabnike in druge osebe
javnega prava
1. člen
V Pravilniku o enotnem kontnem načrtu za proračun,
proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 54/02, 117/02, 58/03, 134/03, 34/04, 75/04,
117/04, 141/04 in 117/05 in 114/06 – ZUE) se v 2. členu v
prvem odstavku druga alinea spremeni tako, da se glasi:
»– Drugi uporabniki enotnega kontnega načrta so določeni v četrtem odstavku 1. člena Pravilnika o razčlenjevanju
in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega
prava (Uradni list RS, št. 134/03, 34/04, 13/05, 114/06 – ZUE
in 138/06)«.
Tretja alinea se spremeni tako, da se glasi:
»– Določeni uporabniki enotnega kontnega načrta so
določeni v petem odstavku 1. člena Pravilnika o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega
prava«.
2. člen
V 3. členu se naslov spremeni tako, da se glasi:
»Konti skupine 00 – neopredmetena sredstva in dolgoročne aktivne časovne razmejitve«.
Prvi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»Na kontih skupine 00 se izkazujejo dolgoročno odloženi stroški razvijanja, naložbe v pridobljene pravice do industrijske lastnine, usredstvene stroške naložb v tuja opredmetena osnovna sredstva (vlaganja v tuja osnovna sredstva)
ter druga neopredmetena sredstva, terjatve za predujme iz
naslova vlaganj v neopredmetena sredstva in neopredmetena sredstva v gradnji oziroma izdelavi in dolgoročne aktivne
časovne razmejitve.«.
3. člen
V 4. členu se naslov spremeni tako, da se glasi:
»Konti skupine 01 – popravek vrednosti neopredmetenih sredstev«.
Prvi stavek prvega odstavka se spremeni tako, da se
glasi:
»Na kontih skupine 01 se izkazujejo popravki vrednosti
neopredmetenih sredstev.«.
4. člen
Prvi odstavek 7. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Na kontih skupine 04 se izkazujejo vrednosti opreme,
drobnega inventarja z dobo koristnosti daljšo od leta dni,
bioloških sredstev, drugih opredmetenih osnovnih sredstev,
terjatev za dane predujme za opremo in druga opredmetena
osnovna sredstva, opredmetenih osnovnih sredstev v gradnji ali izdelavi ter opreme in drugih opredmetenih osnovnih
sredstev trajno zunaj uporabe. Ločeno se izkazujeta nabavna
vrednost in prevrednotenje zaradi okrepitve.«.
5. člen
Prvi odstavek 8. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Na kontih skupine 05 se izkazujejo popravki vrednosti
opreme, drobnega inventarja z dobo koristnosti daljšo od leta
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dni, bioloških sredstev, drugih opredmetenih osnovnih sredstev ter opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev
trajno zunaj uporabe.«.
6. člen
V 9. členu se naslov spremeni tako, da se glasi:
»Konti skupine 06 – dolgoročne finančne naložbe«.
Prvi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»Na kontih skupine 06 se izkazujejo naložbe v delnice
in druge dolgoročne finančne naložbe, naložbe v plemenite
kovine, drage kamne, umetniška dela in podobno. Delnice
in druge dolgoročne finančne naložbe se razčlenjujejo na
tiste v državi in tiste v tujini. Posebej se izkazuje oslabitev (s
popravkom vrednosti) teh naložb.«.
Drugi stavek drugega odstavka se spremeni tako, da
se glasi:
»Posebej se izkazuje oslabitev (s popravkom vrednosti)
teh naložb.«.

si:

7. člen
Drugi odstavek 10. člena se spremeni tako, da se gla-

»Posebej se izkazuje oslabitev (s popravkom vrednosti)
dolgoročno danih posojil in depozitov.«.

si:

8. člen
Drugi odstavek 11. člena se spremeni tako, da se gla-

»Posebej se izkazuje oslabitev (s popravkom vrednosti)
dolgoročnih terjatev iz poslovanja.«.
9. člen
V prvem odstavku 14. člena se besedilo »tolarski depozitni računi« nadomesti z besedilom »depozitni računi«.
10. člen
Prvi stavek prvega odstavka 15. člena se spremeni
tako, da se glasi:
»Na kontih skupine 12 se izkazujejo kratkoročne terjatve do kupcev iz prodaje dolgoročnih ali kratkoročnih sredstev.«.
Tretji odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»Posebej se izkazuje oslabitev (s popravkom vrednosti)
kratkoročnih terjatev do kupcev.«.
V četrtem odstavku se črta besedilo »finančnih naložb«.
11. člen
V prvem odstavku 16. člena se besedilo »obratna sredstva« nadomesti z besedilom »kratkoročna sredstva«.
12. člen
V prvem odstavku 18. člena se za besedo »druge«
doda besedo »kratkoročne«.
Drugi odstavek 18. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Posebej se izkazuje oslabitev (s popravkom vrednosti)
kratkoročnih finančnih naložb.«.

si:

13. člen
Drugi odstavek 19. člena se spremeni tako, da se gla-

»Posebej se izkazuje oslabitev (s popravkom vrednosti)
kratkoročnih terjatev iz financiranja.«.

si:

14. člen
Drugi odstavek 20. člena se spremeni tako, da se gla-

»Posebej se izkazuje oslabitev (s popravkom vrednosti)
drugih kratkoročnih terjatev.«.
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15. člen
V prvem odstavku 21. člena se besedilo »finančnih
naložb« nadomesti z besedilom »dolgoročnih in kratkoročnih
sredstev oziroma storitev«.
16. člen
Drugi stavek 24. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Če se od prejemka obračuna davčni odtegljaj, se obveznost izkaže tudi v primeru takojšnjega izplačila.«.
17. člen
V prvem odstavku 30. člena se besedilo »finančnih
naložb« nadomesti z besedilom »dolgoročnih in kratkoročnih
sredstev oziroma storitev«.
18. člen
V drugem odstavku 31. člena se beseda »obratna«
nadomesti z besedo »kratkoročna«, beseda »obratnih« pa
se nadomesti z besedo »kratkoročnih«.
19. člen
V prvem odstavku 35. člena se besedilo »tolarske protivrednosti 100 eurov« nadomesti z besedilom »500 eurov«.
Tretji odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»Pravna oseba lahko vzpostavi za drobni inventar, dan
v uporabo katerega doba koristnosti je daljša od enega leta
zunajknjigovodsko količinsko evidenco po nahajališčih ali
knjigovodsko vrednostno evidenco po nahajališčih.«.
20. člen
V 39.a členu se naslov spremeni tako, da se glasi:
»Konti skupine 37 – Druge zaloge in nekratkoročna
sredstva za prodajo«.
Doda se nov drugi odstavek, ki se glasi:
»V skupini 37 se izkazujejo tudi nekratkoročna sredstva
za prodajo. Nekratkoročna sredstva za prodajo so nekratkoročna sredstva za prodajo (skupina za odtujitev), za katerih
(katere) knjigovodsko vrednost se utemeljeno predvideva, da
bo poravnana, predvsem s prodajo, v naslednjih dvanajstih
mesecih, in ne z nadaljnjo uporabo.«.
21. člen
V prvem, drugem, tretjem in četrtem odstavku 42. člena
se za besedo »neopredmetenih« črta besedo »dolgoročnih«.
22. člen
V prvem odstavku 43. člena se za besedo »neopredmetenih« črta beseda »dolgoročnih«.
23. člen
V 45. členu se v šestem odstavku v tretji alinei za besedo »neopredmetenih« črta beseda »dolgoročnih«.
V osmi alinei se beseda »ohranitve« nadomesti z besedo »spremembe«.
Deveta alinea se spremeni tako, da se glasi:
»– konti podskupine 468 – drugi odhodki; v tej podskupini se izkazujejo denarne kazni, odškodnine in druge neobičajne postavke. Kot drugi odhodki se izkazujejo tudi vračila
preveč zaračunanih in vplačanih prihodkov iz preteklih let.«.
V deseti alinei se za besedo »neopredmetenih« črta
beseda »dolgoročnih«.
24. člen
V 48. členu se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»Prevzem dolga, finančni najem in blagovni krediti se ne
evidentirajo v razredu 5, temveč samo na kontih stanja.«.
Dosedanji tretji odstavek postane četrti odstavek.
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25. člen
Drugi stavek 52. člena se spremeni tako, da se glasi:
»V okviru te skupine se izkazujejo prihodki od udeležbe
na dobičku, prihodki od obresti, prihodki od premoženja,
takse in pristojbine, globe in druge denarne kazni, ter tisti
del prihodkov, ki je ustvarjen s prodajo blaga in storitev na
trgu.«.
26. člen
V prvem stavku 53. člena se beseda »realnega« nadomesti z besedo »stvarnega«.
27. člen
V 56.a členu se na koncu doda nov četrti odstavek, ki
se glasi:
»Odstopljeni davki, na podlagi posebnih zakonov, se
evidentirajo v breme posamezne vrste prihodka, na katerega
se odstopljeni davek nanaša.«.
28. člen
V 57. členu se v petem odstavku v tretji alinei črta besedilo »zaradi ohranitve realne vrednosti«.
Četrta alinea se spremeni tako, da se glasi:
»– konti podskupine 763 – drugi prihodki, v tej podskupini se izkazujejo prejete kazni in odškodnine, nenamenske
donacije ter ostali drugi prihodki. Kot drugi prihodki se izkazujejo tudi prejeta vračila preveč vračunanih in plačanih
odhodkov iz preteklih let.«.
V peti alinei se za besedo »neopredmetenih« črta beseda »dolgoročnih«.
29. člen
V prvem in drugem odstavku 61. člena se za besedo
»neopredmetena« črta beseda »dolgoročna«, za besedo
»neopredmetenih« pa se črta beseda »dolgoročnih«.
V tretjem odstavku se beseda »kapitalskih« nadomesti
z besedo »finančnih«.
30. člen
V 63. členu se naslov spremeni tako, da se glasi:
»Konti skupine 92 – Dolgoročne pasivne časovne razmejitve«.
Doda se nov tretji odstavek, ki se glasi:
»Določeni uporabniki v tej skupini kontov izkazujejo donacije, ki so jih prejeli od donatorjev za pokrivanje določenih
stroškov.«.
31. člen
Prvi stavek prvega odstavka 64. člena se spremeni
tako, da se glasi:
»Na kontih skupine 93 se izkazujejo dolgoročne rezervacije, oblikovane za tveganja, za kočljive pogodbe in druge
namene.«.
32. člen
V tretjem odstavku 65. člena se za besedo »neopredmetena« črta beseda »dolgoročna«.
V petem odstavku se v prvi alinei za besedo »neopredmetena« črta beseda »dolgoročna«, beseda »rezervacij« pa se nadomesti z besedilom »pasivnih časovnih
razmejitev«.
V drugi alinei se beseda »kapitalskih« nadomesti z
besedo »finančnih«.
33. člen
Drugi odstavek 66. člena se spremeni tako, da se
glasi:
»Drugi uporabniki enotnega kontnega načrta knjižijo
na konte te skupine tudi zneske prevrednotenja kreditov, z
obremenitvijo ustreznega konta splošnega sklada.«.
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Doda se novi tretji odstavek, ki se glasi:
»Med dolgoročnimi finančnimi obveznostmi se izkazujejo tudi obveznosti iz naslova prevzema dolga.«.
Dosedanji tretji odstavek postane četrti odstavek.
34. člen
V drugem odstavku 68. člena se za besedo »neopredmetena« črta beseda »dolgoročna«.
V tretjem odstavku se v prvi alinei za besedo »neopredmetena« črta beseda »dolgoročna«, beseda »rezervacij« pa
se nadomesti z besedilom »pasivnih časovnih razmejitev«.
V drugi alinei se beseda »kapitalskih« nadomesti z
besedo »finančnih«.
V četrtem odstavku se črtata besedi »dolgoročna« in
»dolgoročnih«.
V petem odstavku se beseda »kapitalskih« nadomesti
z besedo »finančnih«.
V šestem odstavku se za besedo »neopredmetena«
črta beseda »dolgoročna«.
35. člen
V enotnem kontnem načrtu (Priloga I) se naziv skupine
kontov 00 – Neopredmetena dolgoročna sredstva, spremeni
tako, da se glasi:
»00 – NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE«.
36. člen
V okviru skupine kontov 00 – Neopredmetena sredstva
in dolgoročne aktivne časovne razmejitve, se nazivi podskupin kontov spremenijo tako, da se glasijo:
»001 – DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (dolgoročno odloženi stroški)
002 – DOLGOROČNO ODLOŽENI STROŠKI RAZVIJANJA
003 – PREMOŽENJSKE PRAVICE
004 – USREDSTVENI STROŠKI NALOŽB V TUJA
OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA
005 – DRUGA NEOPREDMETENA SREDSTVA
006 – TERJATVE ZA PREDUJME IZ NASLOVA VLAGANJ V NEOPREDAMETENA SREDSTVA
007 – NEOPREDMETENA SREDSTVA V GRADNJI
ALI IZDELAVI«.
37. člen
Naziv skupine kontov 01 – Popravek vrednosti neopredmetenih dolgoročnih sredstev, se spremeni tako, da se
glasi:
»01 – POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH
SREDSTEV«.
Naziv podskupine kontov 010 – Popravek vrednosti
neopredmetenih dolgoročnih sredstev, se spremeni tako,
da se glasi:
»010 – POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH
SREDSTEV«.
38. člen
V okviru skupine kontov 04 – Oprema in druga opredmetena osnovna sredstva, se nazivi podskupin kontov spremenijo tako, da se glasijo:
»040 – OPREMA
041 – DROBNI INVENTAR
042 – BIOLOŠKA SREDSTVA
045 – DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA
046 – TERJATVE ZA PREDUJME ZA OPREMO IN
DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA
047 – OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA, KI SE PRIDOBIVAJO
049 – OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA, TRAJNO ZUNAJ UPORABE«.
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39. člen
V okviru skupine kontov 05 – Popravek vrednosti opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev, se nazivi
podskupin kontov spremenijo tako, da se glasijo:
»050 – POPRAVEK VREDNOSTI OPREME
051 – POPRAVEK VREDNOSTI DROBNEGA INVENTARJA
052 – POPRAVEK VREDNOSTI BIOLOŠKIH SREDSTEV
055 – POPRAVEK VREDNOSTI DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV
059 – POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV, TRAJNO
ZUNAJ UPORABE«.
40. člen
Naziv skupine kontov 06 – Dolgoročne kapitalske naložbe, se spremeni tako, da se glasi:
»06 – DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE«.
Podskupina kontov 064 – Naložbene nepremičnine se
črta.
Naziv podskupine kontov 069 – Popravek vrednosti dolgoročnih kapitalskih naložb, se spremeni tako, da se glasi:
»069 – OSLABITEV VREDNOSTI DOLGOROČNIH FINANČNIH NALOŽB«.
41. člen
Naziv podskupine kontov 079 – Popravek vrednosti
dolgoročno danih posojil, se spremeni tako, da se glasi:
»079 – OSLABITEV VREDNOSTI DOLGOROČNO DANIH POSOJIL«.
42. člen
Naziv podskupine kontov 089 – Popravek vrednosti
dolgoročnih terjatev iz poslovanja, se spremeni tako, da se
glasi:
»089 – OSLABITEV VREDNOSTI DOLGOROČNIH
TERJATEV IZ POSLOVANJA«.
43. člen
V okviru skupine kontov 10 – Denarna sredstva v blagajni in takoj unovčljive vrednostnice, se naziv podskupine
kontov 100 – Tolarska sredstva v blagajni, spremeni tako,
da se glasi:
»100 – DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI«.
44. člen
V okviru skupine kontov 11 – Dobroimetje pri bankah in
drugih finančnih ustanovah, se nazivi podskupin kontov 110,
111, 113 in 115 spremenijo tako, da se glasijo:
»110 – DENARNA SREDSTVA NA RAČUNIH
111 – KRATKOROČNI DEPOZITI NA ODPOKLIC
113 – KRATKOROČNI DEVIZNI DEPOZITI NA ODPOKLIC
115 – DENARNA SREDSTVA NA DEPOZITNIH RAČUNIH«.
45. člen
Naziv podskupine kontov 129 – Popravek vrednosti
kratkoročnih terjatev do kupcev, se spremeni tako, da se
glasi:
»129 – OSLABITEV VREDNOSTI KRATKROČNIH
TERJATEV DO KUPCEV«.
46. člen
V okviru skupine kontov 13 – Dani predujmi in varščine,
se doda nova podskupina kontov, ki se glasi:
»139 – OSLABITEV VREDNOSTI DANIH PREDUJMOV IN VARŠČIN«.
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47. člen
Naziv podskupine kontov 149 – Popravki kratkoročnih
terjatev do uporabnikov enotnega kontnega načrta, se spremeni tako, da se glasi:
»149 – OSLABITEV KRATKOROČNIH TERJATEV DO
UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA«.
48. člen
Naziv podskupine kontov 169 – Popravek kratkoročnih
terjatev iz financiranja, se spremeni tako, da se glasi:
»169 – OSLABITEV KRATKOROČNIH TERJATEV IZ
FINANCIRANJA«.
49. člen
Naziv podskupine kontov 179 – Popravek ostalih kratkoročnih terjatev, se spremeni tako, da se glasi:
»179 – OSLABITEV DRUGIH KRATOROČNIH TERJATEV«.
50. člen
V okviru skupine kontov 32 – Zaloge drobnega inventarja in embalaže, se doda nova podskupina kontov, ki se
glasi:
»321 – ZALOGE DROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAŽE V UPORABI«.
51. člen
V okviru skupine kontov 37 – Druge zaloge, se doda
nova podskupina kontov, ki se glasi:
»371 – NEKRATKOROČNA SREDSTVA ZA PRODAJO«.
52. člen
V okviru podskupine kontov 402 – Izdatki za blago in
storitve, se v okviru konta 4020 – Pisarniški in splošni material in storitve, odpre nov podkonto, ki se glasi:
»402011 – Storitve informacijske podpore uporabnikom«.
53. člen
V okviru konta 4025 – Tekoče vzdrževanje, se naziv podkonta 402510 – Tekoče vzdrževanje komunikacijske
opreme in računalnikov, spremeni tako, da se glasi:
»402510 – Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme«.
Dodajo se novi podkonti, ki se glasijo:
»402513 – Tekoče vzdrževanje druge (nelicenčne) programske opreme
402514 – Tekoče vzdrževanje licenčne programske
opreme
402515 – Tekoče vzdrževanje strojne računalniške
opreme
402516 – Tekoče vzdrževanje operativnega informacijskega okolja«.
54. člen
V okviru konta 4026 – Poslovne najemnine in zakupnine, se naziv podkonta 402604 – Najem računalniške in
programske opreme, spremeni tako, da se glasi:
»402604 – Najem strojne računalniške opreme«.
Dodajo se novi podkonti, ki se glasijo:
»402607 – Najem programske računalniške opreme
402608 – Najem komunikacijske opreme in podatkovnih
vodov«.
55. člen
V okviru konta 4029 – Drugi operativni odhodki, se naziv
podkonta 402902 – Plačila po pogodbah o delu, spremeni
tako, da se glasi:
»402902 – Plačila po podjemnih pogodbah«.
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Dodata se nova podkonta, ki se glasita:
»402941 – Izdatki za izobraževanje z informacijskega
področja
402942– Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih
(po pogodbah o izobraževanju)«.
56. člen
V okviru konta 4202 – Nakup opreme, se nazivi podkontov 420202 – Nakup računalnikov in programske opreme,
420222 – Nakup velike specializirane računalniške napeljave
in 420238 – Nakup telekomunikacijske opreme in napeljav,
spremenijo tako, da se glasijo:
»420202 – Nakup strojne računalniške opreme
420222 – Nakup strežnikov in diskovnih sistemov
420238 – Nakup telekomunikacijske opreme«.
Dodata se nova podkonta, ki se glasita:
»420248 – Nakup aktivne mrežne in komunikacijske
opreme
420249 – Nakup pasivne mrežne in komunikacijske
opreme«.
57. člen
V okviru konta 4207 – Nakup nematerialnega premoženja, se dodata dva nova podkonta, ki se glasita:
»420703 – Nakup licenčne programske opreme
420704 – Nakup druge (nelicenčne) programske opreme«.
58. člen
V okviru konta 4208 – Študije o izvedljivosti projektov,
projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring, se
doda nov podkonto, ki se glasi:
»420806 – Analize, študije in načrti z informacijskega
področja«.
59. člen
Naziv podskupine kontov 441- Povečanje kapitalskih
deležev in naložb, se spremeni tako, da se glasi:
»441 – POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV IN FINANČNIH NALOŽB«.
60. člen
V okviru skupine kontov 46 – Zaračunani odhodki določenih uporabnikov enotnega kontnega načrta, se naziv
podskupine kontov 468 spremeni tako, da se glasi:
»468 – DRUGI ODHODKI«.
61. člen
V okviru konta 7000 – Dohodnina, se doda nov podkonto, ki se glasi:
»700020 – Dohodnina – odstopljeni vir občinam«.
62. člen
Naziv podskupine kontov 712 – Denarne kazni, se
spremeni tako, da se glasi:
»712 – GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI«.
Naziv konta 7120 – Denarne kazni, se spremeni tako,
da se glasi:
»7120 – Globe in druge denarne kazni«.
Naziv podkonta 712001 – Denarne kazni za prekrške,
se spremeni tako, da se glasi:
»712001 – Globe za prekrške«.
Naziv podkonta 712003 – Druge denarne kazni, se
spremeni tako, da se glasi:
»712003 – Druge globe in denarne kazni«.
Naziv podkonta 712099 – Druge povprečnine in denarne kazni, se spremeni tako, da se glasi:
»712099 – Druge povprečnine«.
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63. člen
V okviru skupine kontov 76 – Zaračunani prihodki določenih uporabnikov enotnega kontnega načrta, se naziv
podskupine kontov 763 – Izredni prihodki, spremeni tako,
da se glasi:
»763 – DRUGI PRIHODKI«.
64. člen
V okviru podskupine kontov 781 – Prejeta sredstva
iz proračuna EU za izvajanje skupne kmetijske politike, se
naziv konta 7810 spremeni tako, da se glasi:
»7810 – Prejeta sredstva iz proračuna EU iz naslova
tržnih ukrepov v kmetijstvu iz Evropskega kmetijskega jamstvenega in usmerjevalnega sklada – Jamstveni del (EAGGF
– Guarantee Fund) in Evropskega kmetijskega jamstvenega
sklada (EKJS)«.
V okviru konta 7810 se dodata dva nova podkonta, ki
se glasita:
»781002 – Prejeta sredstva iz proračuna EU iz naslova
tržnih ukrepov v kmetijstvu za obdobje NFP 2007-2013
781003 – Prejete obresti od sredstev iz proračuna EU
iz naslova tržnih ukrepov v kmetijstvu za obdobje NFP 20072013«.
65. člen
V okviru podskupine kontov 781 – Prejeta sredstva
iz proračuna EU za izvajanje skupne kmetijske politike, se
naziv konta 7811 spremeni tako, da se glasi:
»7811 – Prejeta sredstva iz proračuna EU za iz naslova
neposrednih plačil v kmetijstvu iz Evropskega kmetijskega
jamstvenega in usmerjevalnega sklada – Jamstveni del (EAGGF – Guarantee Fund) in Evropskega kmetijskega jamstvenega sklada (EKJS)«.
V okviru konta 7811 se dodata dva nova podkonta, ki
se glasita:
»781102 – Prejeta sredstva iz proračuna EU iz naslova
neposrednih plačil v kmetijstvu za obdobje NFP 2007-2013
781103 – Prejete obresti od sredstev iz proračuna EU
iz naslova neposrednih plačil v kmetijstvu za obdobje NFP
2007-2013«.
66. člen
V okviru podskupine kontov 781 – Prejeta sredstva
iz proračuna EU za izvajanje skupne kmetijske politike, se
naziv konta 7812 spremeni tako, da se glasi:
»7812 – Prejeta sredstva iz proračuna EU iz naslova
programa razvoja podeželja iz Evropskega kmetijskega jamstvenega in usmerjevalnega sklada – Jamstveni del (EAGGF
– Guarantee Fund) in Evropskega kmetijskega sklada za
razvoj podeželja (EKSRP)«.
V okviru konta 7812 se naziv podkonta 781206 spremeni tako, da se glasi:
»781206 – Prejeta sredstva iz proračuna EU za ukrep
EU standardi«.
V okviru konta 7812 se doda nov podkonto, ki se glasi:
»781210 – Prejeta sredstva iz proračuna EU iz naslova
programa razvoja podeželja za obdobje NFP 2007-2013«.
67. člen
V okviru konta 7860 – Ostala prejeta sredstva iz proračuna EU, se dodajo novi podkonti, ki se glasijo:
»786008 – Prejeta sredstva iz proračuna EU iz naslova
ostalih ukrepov v ribištvu za financiranje ukrepov skupne
ribiške politike
786009 – Prejeta sredstva iz proračuna EU iz naslova
ukrepa ERA NET EUPHRESCO
786010 – Prejeta sredstva iz proračuna EU iz naslova
ukrepov v čebelarstvu iz Evropskega kmetijskega jamstvenega sklada (EKJS) za obdobje NFP 2007-2013
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786011 – Prejeta sredstva iz proračuna EU iz naslova
informiranja in promocije iz Evropskega kmetijskega jamstvenega sklada (EKJS) za obdobje NFP 2007-2013
786012 – Prejeta sredstva iz proračuna EU iz naslova
ukrepov v veterini iz Evropskega kmetijskega jamstvenega
sklada (EKJS) za obdobje NFP 2007-2013
786013 – Prejeta sredstva iz proračuna EU iz naslova
fitosanitarnih ukrepov iz Evropskega kmetijskega jamstvenega sklada (EKJS) za obdobje NFP 2007-2013
786014 – Prejeta sredstva iz proračuna EU iz naslova
ostalih ukrepov v ribištvu za financiranje ukrepov skupne
ribiške politike za obdobje NFP 2007-2013
786015 – Prejeta sredstva iz proračuna EU iz naslova
ukrepov v ribištvu iz Evropskega sklada za ribištvo (ESR) za
obdobje NFP 2007-2013«.
68. člen
Naziv skupine kontov 92 – Dolgoročno razmejeni prihodki, se spremeni tako, da se glasi:
»92 – DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE«.
V okviru skupine kontov 92 se doda nova podskupina
kontov, ki se glasi:
»922 – PREJETE DONACIJE, NAMENJENE NADOMEŠČANJU STROŠKOV AMORTIZACIJE«.
69. člen
V okviru skupine kontov 93 – Dolgoročne rezervacije,
se podskupini kontov 930 – Dolgoročne rezervacije iz naslova dolgoročno odloženih prihodkov ter 932 – Dolgoročne
rezervacije, namenjene nadomeščanju stroškov amortizacije,
črtata.
70. člen
V okviru skupine kontov 96 – Dolgoročne finančne obveznosti, se doda nova podskupina kontov, ki se glasi:
»963 – DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI IZ
NASLOVA PREVZEMA DOLGA«.
71. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v
Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne
1. januarja 2007.
Št. 410-106/2005/3
Ljubljana, dne 6. decembra 2006
EVA 2006-1611-0040
dr. Andrej Bajuk l.r.
Minister
za finance

5912.

Pravilnik o obrazcih za obračun davčnih
odtegljajev ter o načinu in rokih predložitve
obrazcev davčnemu organu

Na podlagi drugega odstavka 57. člena, tretjega odstavka 278. člena, tretjega odstavka 325. člena ter drugega
in tretjega odstavka 352. člena Zakona o davčnem postopku
(Uradni list RS, št. 117/06) izdaja minister za finance

PRAVILNIK
o obrazcih za obračun davčnih odtegljajev
ter o načinu in rokih predložitve obrazcev
davčnemu organu
1. člen
S tem pravilnikom se določajo vsebina obrazcev za
obračun davčnih odtegljajev za dohodke, od katerih se v
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skladu z Zakonom o dohodnini (Uradni list RS, št. 117/06, v
nadaljevanju: ZDoh-2) obračunava davčni odtegljaj, navodila
za izpolnjevanje teh obrazcev, način in roki za predložitev
obrazcev davčnemu organu ter podatki, ki jih mora vsebovati
plačilna lista za davčne namene za zaposlene pri fizičnih
osebah, ki opravljajo dejavnost.
2. člen
Plačniki davka predložijo davčnemu organu obračun
davčnih odtegljajev v skladu z Navodilom za izpolnjevanje
obrazcev, ki so Priloga 1 tega pravilnika in njegov sestavni
del, na obrazcih:
– Obračun davčnih odtegljajev od dohodkov iz delovnega razmerja (obrazec REK-1), ki je Priloga 2 tega pravilnika
in njegov sestavni del,
– Obračun davčnih odtegljajev od plačil vajencem, dijakom in študentom za obvezno praktično delo (obrazec
REK‑1a), ki je Priloga 3 tega pravilnika in njegov sestavni
del,
– Obračun davčnih odtegljajev od pokojnin, nadomestil
in drugih dohodkov iz naslova obveznega socialnega zavarovanja (obrazec REK-1b), ki je Priloga 4 tega pravilnika in
njegov sestavni del,
– Obračun davčnih odtegljajev od dohodkov po ZDoh-2,
ki niso dohodki iz delovnega razmerja (obrazec REK-2), ki je
Priloga 5 tega pravilnika in njegov sestavni del,
– Poročilo o dohodkih, izplačanih nerezidentom, ki so
vključeni v obračun davčnih odtegljajev, ki je Priloga 6 tega
pravilnika in njegov sestavni del.
V obračunu davčnih odtegljajev se opravi tudi izračun
prispevkov za socialno varnost po drugem in tretjem odstavku 352. člena Zakona o davčnem postopku (Uradni list RS,
št. 117/06, v nadaljevanju: ZDavP-2).
Obrazci iz prvega odstavka tega člena, ki so kot priloge
sestavni del tega pravilnika, se predložijo davčnemu organu
na dan izplačila dohodkov.
3. člen
Ne glede na določbo prejšnjega člena se za obračun
davčnih odtegljajev od plač in drugih dohodkov iz delovnega
razmerja, ki jih izplačujejo fizične osebe, ki opravljajo dejavnost, štejejo plačilne liste, ki so jih te osebe dolžne dostaviti
davčnemu organu po prvem odstavku 16. člena Zakona o
prispevkih za socialno varnost (Uradni list RS, št. 5/96, 18/96
– ZDavP, 34/96, 87/97 – ZDavP-A, 3/98, 106/99 – ZPIZ-1,
81/00 in 97/01 – ZSDP, 97/01). Plačilna lista za davčne namene mora vsebovati podatke, ki so potrebni za izračun in
nadzor pravilnosti izračuna davčnega odtegljaja ter so navedeni v Prilogi 7, ki je sestavni del tega pravilnika.
4. člen
Plačnik davka predloži obračun davčnih odtegljajev iz
2. člena tega pravilnika v papirni ali elektronski obliki prek
sistema eDavki na spletni naslov: http://edavki.durs.si.
5. člen
Ta pravilnik začne veljati 1. januarja 2007.
Št. 007-719/2006/20
Ljubljana, dne 15. decembra 2006
EVA 2006-1611-0172
dr. Andrej Bajuk l.r.
Minister
za finance
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Priloga 1

REK-1 Obraþun davþnih odtegljajev od dohodkov iz delovnega razmerja
Splošna navodila
Posamezni zneski se vpisujejo v EUR, zaokroženo na dve decimalni mesti. Navedeno velja
za vsa izplaþila dohodkov po uvedbi evra, tudi þe se izplaþilo nanaša na obdobje pred
uvedbo evra.
Podatke na tem obrazcu predložijo davþnemu organu vsi plaþniki davka, ki izplaþujejo
dohodek iz delovnega razmerja, razen fiziþnih oseb, ki opravljajo dejavnost (v nadaljevanju:
izplaþevalci). Na obrazcu plaþniki davka prikažejo podatke o izplaþanih dohodkih iz
delovnega razmerja, ki se vštevajo v davþno osnovo in od katerih se skladno z Zakonom o
dohodnini (Uradni list št. 117/06, v nadaljevanju: ZDoh-2) izraþuna, odtegne in plaþa davþni
odtegljaj kot akontacija dohodnine (ne prikazujejo pa podatkov o izplaþanih dohodkih, þe so ti
izplaþani v višini, ki se ne všteva v davþno osnovo, oziroma se od njih ne plaþujejo prispevki
za socialno varnost). Izplaþevalec predloži obrazec davþnemu uradu, pri katerem je vpisan v
davþni register, tudi þe je izplaþilo opravljeno prek posebnega raþuna dela pravne osebe ali
delov drugih izplaþevalcev.
Davþnemu organu se za vsak izplaþan dohodek iz delovnega razmerja po vrstah dohodkov,
kot jih doloþa to navodilo, predloži samostojen obrazec, tudi þe so razliþni dohodki iz
delovnega razmerja izplaþani istoþasno. Prav tako se za izplaþilo plaþ in nadomestil plaþ
delavcem, ki so napoteni na delo v tujino (detaširani delavci), predloži samostojen obrazec.
Tako se na primer predloži samostojen obrazec za plaþe in nadomestila plaþ, samostojen
obrazec za plaþe in nadomestila plaþ detaširanim delavcem, samostojen obrazec za
izplaþane dohodke na podlagi avtorskega dela v okviru delovnega razmerja, samostojen
obrazec za regres za letni dopust, samostojen obrazec za jubilejne nagrade in druge
dohodke iz delovnega razmerja in podobno.
Pri izplaþilu plaþ in nadomestil plaþ v veþ delih za posamezni mesec in pri izplaþilu prek
posebnih raþunov podružnic gospodarskih subjektov, posebnih raþunov delov zavodov ter
drugih posebnih raþunov izplaþevalcev (zavarovalnic in podobno), se podatki v obrazcu
izkazujejo kumulativno na ravni izplaþevalca za vsak mesec in tudi predlagajo pri vsakem
izplaþilu kumulativno. Kumulativni obrazci na ravni izplaþevalca se predlagajo pri
vsakokratnem izplaþilu tudi, ko gre za izplaþilo regresa za letni dopust v veþ delih.
V stolpec "obraþunani" se vpiše podatke v tistih primerih, ko se prispevki le obraþunajo in ne
plaþajo, v stolpec "za plaþilo" pa podatke za tiste obraþunane prispevke, ki se tudi plaþajo.
Šifra uslužbenca davþne uprave
Izplaþevalec vpiše šifro uslužbenca davþne uprave (v nadaljevanju: šifra uslužbenca), þe je
bil o šifri obvešþen s posebnim obvestilom.
PODATKI O IZPLAýEVALCU
Vpišejo se naslednji podatki:
001 Firma izplaþevalca,
002 Naslov: ulica, hišna številka, naziv pošte, poštna številka, kraj,
003 Davþna številka.
Priloga
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004 Izplaþevalec ustrezno oznaþi:
DA – izplaþevalec je invalidsko podjetje oziroma zavod ali druga organizacija za
zaposlovanje invalidov (v nadaljevanju invalidska podjetja);
NE – izplaþevalec ni invalidsko podjetje.
PODATKI O POOBLAŠýENCU
Vpišejo se naslednji podatki:
005 Firma oziroma ime in priimek pooblašþenca,
006 Naslov: ulica, hišna številka, naziv pošte, poštna številka, kraj,
007 Davþna številka.
PODATKI O IZPLAýANEM DOHODKU
010 Vrsta dohodka
Izplaþevalec vpiše vrsto izplaþanega dohodka iz delovnega razmerja iz 37. þlena ZDoh-2, in
sicer:
- plaþa in nadomestilo plaþe,
- regres za letni dopust,
- jubilejna nagrada, odpravnina ob upokojitvi, solidarnostna pomoþ,
- odpravnina iz poslovnih razlogov,
- odpravnina iz razloga nesposobnosti,
- dohodki na podlagi udeležbe v dobiþku, prejeti iz delovnega razmerja,
- dohodki, ki izhajajo iz avtorskega dela, ustvarjenega iz delovnega razmerja, iz izvedb
avtorskih in folklornih del iz delovnega razmerja in dohodki, ki izhajajo iz inovacij,
ustvarjenih v delovnem razmerju,
- dohodki, prejeti za vodenje in nadzor poslovnega subjekta, na podlagi poslovnega
razmerja,
- nadomestilo za uporabo lastnega orodja, naprav in predmetov (razen osebnih vozil),
potrebnih za opravljanje dela na delovnem mestu (6. toþka prvega odstavka 44. þlena
ZDoh-2),
- nadomestilo za uporabo lastnih sredstev pri delu na domu v skladu s predpisi, ki
urejajo delovna razmerja (10. toþka prvega odstavka 44. þlena ZDoh-2),
- dohodek, prejet za opravljanje malega dela po predpisih, ki urejajo prepreþevanje
dela in zaposlovanja na þrno,
- dohodki iz naslova prostovoljnega dodatnega pokojninskega in invalidskega
zavarovanja (razen izplaþila odkupne vrednosti),
- rente iz ukrepa zgodnjega upokojevanje kmetov v skladu s predpisi o kmetijstvu,
- drugi dohodki iz delovnega razmerja.
Pri posamezni vrsti dohodka izplaþevalec vpiše šifro vrste dohodka iz seznama vrst
dohodkov, ki je objavljen na spletni strani Davþne uprave Republike Slovenije:
http://www.durs.gov.si/si/pravne osebe/dohodnina za pravne osebe obrazci/rek obrazci/.
011 Izplaþilo za mesec/leto
Izplaþevalec vpiše mesec in leto, na katera se izplaþilo nanaša.
ýe se dohodek iz delovnega razmerja, ki se nanaša na meseþno obdobje, izplaþa v veþ
delih, je treba na obrazcu oznaþiti, na kateri del meseþnega izplaþila se to izplaþilo nanaša,
na primer: pri plaþi za mesec januar 2007, izplaþani v dveh delih, se vpiše za prvi del
jan/2007/1, za drugi del pa jan/2007/2.
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Opisani naþin velja tudi, kadar izplaþevalec ne izplaþa plaþ in nadomestil plaþ vsem
zaposlenim delavcem hkrati, ampak ima za posamezne skupine delavcev doloþene razliþne
plaþilne dneve.
ýe se dohodek iz delovnega razmerja, ki se všteva v davþno osnovo, izplaþa za veþ
mesecev skupaj, se akontacija dohodnine v skladu s petim odstavkom 127. þlena ZDoh-2
izraþuna od celotnega izplaþila tega dohodka, po povpreþni stopnji dohodnine od
enomeseþnega dohodka. Za ugotovitev povpreþne stopnje dohodnine od enomeseþnega
dohodka se prejeti dohodek, ki se nanaša na veþ mesecev, razdeli na toliko enakih delov, na
kolikor mesecev se nanaša, vendar ne veþ kot na 12 mesecev.
Pri izplaþilu regresa se vpiše le leto, na katero se regres nanaša. ýe se regres za
posamezno leto izplaþa v veþ delih, je treba na obrazcu oznaþiti, za kateri del izplaþila gre,
na primer: pri regresu za leto 2006, izplaþanem v dveh delih, se vpiše za prvi del 2006/1, za
drugi del pa 2006/2. Opisani naþin velja tudi, kadar izplaþevalec ne izplaþa regresa vsem
zaposlenim delavcem hkrati, ampak za posamezne delavce to stori v razliþnih obdobjih.
Pri izplaþilih dohodkov iz delovnega razmerja po sodnih odloþbah izplaþevalec predloži
samostojen obrazec z oznako obdobja, na katero se izplaþilo nanaša (na primer: maj 2005 –
december 2005), davþni odtegljaj pa izraþuna po povpreþni stopnji dohodnine od
enomeseþnega dohodka.
012 Datum izplaþila
Izplaþevalec vpiše datum izplaþila v obliki DD.MM.LLLL.
013 Število oseb - rezidentov
Vpiše se število rezidentov, ki se jim izplaþujejo plaþe in nadomestila plaþ ali drugi dohodki iz
delovnega razmerja, za katere se izpolnjuje obrazec.
013a Število zaposlenih invalidov
Vpiše se število zaposlenih invalidov nad predpisano kvoto, ki se jim izplaþujejo dohodki iz
delovnega razmerja, od katerih je delodajalec v skladu z doloþbo 74. þlena Zakona o
zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno
preþišþeno besedilo; v nadaljevanju: ZZRZI) oprošþen plaþila prispevkov za obvezno
pokojninsko in invalidsko zavarovanje na podlagi odloþbe Sklada Republike Slovenije za
vzpodbujanje zaposlovanja invalidov. Podatek je vkljuþen pod zaporedno številko 013.
014 Število oseb – nerezidentov
Vpiše se število nerezidentov, ki se jim izplaþujejo dohodki iz delovnega razmerja.
Podatke o nerezidentih in o njim izplaþanih dohodkih izplaþevalec predloži na obrazcu
Poroþilo o dohodkih, izplaþanih nerezidentom, ki so vkljuþeni v obraþun davþnih odtegljajev
(priloga 6 tega pravilnika). Poroþilo o dohodkih, izplaþanih nerezidentom, ki so vkljuþeni v
obraþun davþnih odtegljajev, izplaþevalec predloži hkrati z obrazcem REK na dan izplaþila
dohodkov.
015 Neto izplaþilo
Izplaþevalec vpiše znesek neto izplaþila dohodka iz delovnega razmerja. Vpiše se znesek
plaþ in vseh nadomestil plaþ, ne glede na to, ali bremenijo pravno osebo oziroma jih pravnim
osebam povrnejo zavodi ali proraþun, ter znesek drugih dohodkov iz delovnega razmerja.
Pri izplaþanih dohodkih, ki se v davþno osnovo dohodka iz delovnega razmerja vštevajo nad
doloþeno višino (jubilejne nagrade, odpravnine ob upokojitvi, odpravnine iz poslovnega
razloga idr.), se vpiše celoten znesek neto izplaþila (tudi tisti del, ki je izplaþan do višine
neobdavþenega zneska).
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I. DOHODKI, OD KATERIH SE IZRAýUNAVA, ODTEGNE IN PLAýA DAVýNI
ODTEGLJAJ ALI PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELOJEMALCEV
101 Plaþa in nadomestila plaþe
Vpiše se znesek plaþ in nadomestil plaþ, ki se v skladu z ZDoh-2 šteje za dohodek iz
delovnega razmerja in je osnova za obraþun prispevkov za socialno varnost delojemalcev, ki
so vkljuþeni v sistem obveznega socialnega zavarovanja v Sloveniji. V znesek so vkljuþena
nadomestila plaþ, ki bremenijo izplaþevalca (na primer: boleznine do 30 dni), in tudi tista
nadomestila plaþ, ki se refundirajo oziroma ki jih pravnim osebam povrnejo proraþun in
zavodi. V znesek se vštevajo tudi: razlika do minimalne plaþe (zap. št. 104), neplaþana
odsotnost (zap. št. 107), bonitete (zap. št. 108), povraþila stroškov, ki presegajo znesek,
doloþen s predpisom vlade na podlagi 44. þlena ZDoh-2 (zap. št. 109), ter premije za
prostovoljno dodatno pokojninsko in invalidsko zavarovanje nad doloþeno višino (zap. št.
110).
V ta znesek izplaþevalec ne vkljuþi podatka o plaþah in nadomestilih plaþ, ki jih izplaþa
delavcem, napotenim na delo v tujino (detaširanim delavcem). Za ta izplaþila izplaþevalec
izpolni samostojen obrazec REK-1.
Na opisan naþin vpisujejo podatke tudi invalidska podjetja. Invalidska podjetja prispevke
delojemalcev za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, za zdravstveno zavarovanje in za
starševsko varstvo samo obraþunajo, vendar jih ne plaþajo in jih kot odstopljena sredstva
porabijo za materialni razvoj podjetja. Prispevki za socialno varnost, ki se ne vplaþajo na
vplaþilne podraþune, se prikažejo samo v stolpcu "obraþunani". Invalidska podjetja
obraþunajo in dejansko plaþajo prispevek za zaposlovanje.
102 Plaþa in nadomestila plaþe – detaširani delavci – dohodki, od katerih se izraþuna,
odtegne in plaþa davþni odtegljaj
Vpiše se znesek plaþ in nadomestil plaþ, ki se skladno z ZDoh-2 šteje za dohodek iz
delovnega razmerja, izplaþan na podlagi delovnega razmerja v Republiki Sloveniji delavcem,
ki so napoteni na delo v tujino. V znesek so vkljuþena nadomestila plaþ, izplaþana tem
delavcem, ki bremenijo delodajalca - pravno osebo (npr. boleznine do 30 dni) in tudi tista
nadomestila plaþ, ki se refundirajo oziroma ki jih pravnim osebam povrnejo proraþun in
zavodi. V znesek se vštevajo tudi bonitete (zap. št. 108), povraþila stroškov v delu, ki
presega znesek, doloþen s predpisom vlade na podlagi 44. þlena ZDoh-2 (zap. št. 109), ter
premije za prostovoljno dodatno pokojninsko in invalidsko zavarovanje nad doloþeno višino
(zap. št. 110).
Vpiše se tudi znesek plaþ in nadomestil plaþ, ki je izplaþan delojemalcem, zaposlenim na
trgovski ladji dolge plovbe, ki pluje po odprtem morju, þe je po pogodbi o zaposlitvi doloþeno,
da so na ladjo vkrcani najmanj za dobo šest mesecev ali þe so zaradi take zaposlitve odsotni
iz Slovenije vsaj šest mesecev v davþnem letu, in sicer le znesek, ki se všteva v davþno
osnovo (50 % izplaþanega dohodka).
103 Plaþa in nadomestila plaþe – detaširani delavci – v delu, ki se všteva v osnovo za
prispevke za socialno varnost
Vpiše se znesek plaþe za enaka dela v Republiki Sloveniji, od katere se v skladu z drugim
odstavkom 3. þlena ZPSV plaþujejo prispevki za socialno varnost, þe ni z mednarodno
pogodbo doloþeno drugaþe. V znesek so vkljuþena tudi nadomestila plaþ, izplaþana tem
delavcem, ki bremenijo pravno osebo (npr. boleznine do 30 dni, neplaþana odsotnost), in
tista nadomestila plaþ, ki se refundirajo oziroma ki jih pravnim osebam povrnejo proraþun in
zavodi. V znesek se vštevajo tudi: razlika do minimalne plaþe (zap. št. 104), neplaþana
odsotnost (zap. št. 107), bonitete (zap. št. 108), povraþila stroškov, ki presega znesek,
doloþen s predpisom vlade na podlagi 44. þlena ZDoh-2 (zap. št. 109), ter premije za
prostovoljno dodatno pokojninsko in invalidsko zavarovanje nad doloþeno višino (zap. št.
110).
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104 Razlika do minimalne plaþe
Vpiše se znesek razlike do minimalne plaþe, ki je osnova za obraþun prispevkov za
pokojninsko in invalidsko zavarovanje ter prispevkov za starševsko varstvo v skladu z
Zakonom o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 109/06 – uradno
preþišþeno besedilo, v nadaljevanju: ZPIZ-1) in Zakonom o starševskem varstvu in
družinskih prejemkih (Uradni list RS, št. 110/03 – UPB1 in 47/06, v nadaljevanju: ZSDP), þe
je izplaþana plaþa oziroma nadomestilo plaþe nižje od minimalne plaþe. Podatek je že
vkljuþen pod zaporedno številko 101 oziroma 103. Zavezanec za plaþilo prispevkov za
pokojninsko in invalidsko zavarovanje zavarovanca in delodajalca od navedene razlike je
delodajalec. Prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje zavarovanca od razlike do
minimalne plaþe se vpišejo pod zaporedno številko 505.
105 Nadomestila plaþ, ki ne bremenijo pravnih oseb
Vpiše se znesek tistih nadomestil plaþ, ki ne bremenijo pravne osebe, ki izplaþuje plaþe, in
jih pravnim osebam povrnejo zavodi in proraþun. Podatek je že vkljuþen pod zaporednimi
številkami 101 oziroma 102 in 103. V podatek so vkljuþena tudi izplaþana nadomestila po
predpisih pokojninskega in invalidskega zavarovanja.
106 Nadomestila po predpisih o pokojninskem in invalidskem zavarovanju
Vpiše se del zneska nadomestil iz zaporedne številke 105, ki jih delodajalec izplaþuje v
skladu s predpisi o pokojninskem in invalidskem zavarovanju.
107 Neplaþana odsotnost
Vpiše se osnova za prispevke za socialno varnost v primeru neplaþane odsotnosti z dela, od
katere delodajalec obraþuna in plaþa prispevke za socialno varnost, razen prispevka za
zaposlovanje, ki ga za te primere ni treba obraþunati in plaþati. Znesek osnove je vkljuþen
pod zaporedno številko 101 oziroma 103.
V primeru neplaþane odsotnosti z dela iz 190. þlena ZPIZ-1 je delodajalec zavezanec za
plaþilo prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje zavarovanca in delodajalca.
Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje zavarovanca za neplaþano odsotnost se
vpiše pod zaporedno številko 506.
108 Bonitete
Vpiše se podatek za vse dohodke v obliki bonitet, ki jih delojemalcem ali njihovim družinskim
þlanom zagotavlja delodajalec v zvezi z zaposlitvijo ter se v posameznem mesecu vštevajo v
osnovo za dohodnino in v osnovo za prispevke za socialno varnost.
109 Povraþila stroškov nad višino, doloþeno s predpisom vlade
Vpiše se znesek povraþil stroškov, ki presega znesek, doloþen s predpisom vlade na podlagi
44. þlena ZDoh-2.
110 Premije za prostovoljno dodatno pokojninsko in invalidsko zavarovanje nad
doloþeno višino
Vpiše se znesek dohodka, ki se všteva v davþno osnovo dohodka iz delovnega razmerja in
je osnova za obraþun prispevkov od premij za prostovoljno dodatno pokojninsko in invalidsko
zavarovanje, ki jih za raþun delojemalca - zavarovanca plaþuje delodajalec izvajalcu
pokojninskega naþrta s sedežem v Sloveniji ali v državi þlanici EU. Podatek je vkljuþen pod
zaporednimi številkami 101 oziroma 102 in 103.
- ýe delodajalec delno ali v celoti plaþuje premije za prostovoljno dodatno pokojninsko
in invalidsko zavarovanje po pokojninskem naþrtu, ki je odobren in vpisan v poseben
register v skladu s predpisi, ki urejajo prostovoljno dodatno pokojninsko in invalidsko
zavarovanje, se vpiše znesek, ki presega znesek premij, ki se ne všteva v davþno
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osnovo dohodka iz delovnega razmerja po drugi toþki prvega odstavka 44. þlena
ZDoh-2.
ýe delodajalec delno ali v celoti plaþuje premije v prostovoljno dodatno pokojninsko
zavarovanje po pokojninskem naþrtu, ki ni odobren in vpisan v poseben register v
skladu s predpisi, ki urejajo prostovoljno dodatno pokojninsko in invalidsko
zavarovanje, se vpiše celoten znesek plaþanih premij.

111 Drugi dohodki iz delovnega razmerja (razen regresa za letni dopust), od katerih se
izraþuna, odtegne in plaþa davþni odtegljaj
Vpiše se znesek izplaþanega dohodka iz delovnega razmerja v delu, ki se všteva v davþno
osnovo dohodka iz delovnega razmerja:
-

jubilejna nagrada za skupno delovno dobo ali za skupno delovno dobo pri
zadnjem delodajalcu, odpravnina ob upokojitvi in enkratna solidarnostna
pomoþ
Vpiše se znesek izplaþanega dohodka v delu, ki presega znesek, doloþen s
predpisom vlade na podlagi 44. þlena ZDoh-2.

-

odpravnina iz poslovnih razlogov, odpravnina iz razloga nesposobnosti
Vpiše se znesek izplaþanega dohodka v delu, ki presega znesek, ki je neobdavþen v
skladu z 9. toþko prvega odstavka 44. þlena ZDoh-2.

-

druga izplaþila delodajalca v zvezi s prenehanjem zaposlitve, nadomestilo
delodajalca zaradi pogoja v zvezi z zaposlitvijo ali zaradi spremembe v teh
pogojih, prejemki zaradi zaþasnega neizplaþila dohodka iz zaposlitve, dohodek
na podlagi udeležbe v dobiþku, drugi dohodki iz delovnega razmerja
Vpiše se znesek izplaþanega dohodka.

-

nadomestilo za uporabo lastnega orodja, naprav in predmetov (razen osebnih
vozil), potrebnih za opravljanje dela na delovnem mestu
Vpiše se znesek izplaþanega nadomestila v delu, ki presega znesek, ki je
neobdavþen v skladu s 6. toþko prvega odstavka 44. þlena ZDoh-2.

-

nadomestilo za uporabo lastnih sredstev pri delu na domu v skladu s predpisi,
ki urejajo delovna razmerja
Vpiše se znesek izplaþanega nadomestila v delu, ki presega znesek, ki je
neobdavþen v skladu z 10. toþko prvega odstavka 44. þlena ZDoh-2.

-

dohodek, prejet za opravljeno avtorsko delo v okviru delovnega razmerja
Vpiše se znesek izplaþanega dohodka, ki izhaja iz avtorskega dela, ustvarjenega iz
delovnega razmerja, iz izvedbe avtorskega in folklornega dela iz delovnega razmerja
in dohodek ki izhaja iz inovacij, ustvarjenih v delovnem razmerju, ne glede na obliko
pogodbe, ki je podlaga za izplaþilo navedenega dohodka.

-

dohodek, prejet za vodenje poslovnega subjekta, ki je pravna oseba, na podlagi
poslovnega razmerja
Vpiše se znesek izplaþanega dohodka za vodenje poslovnega subjekta, na podlagi
poslovnega razmerja.

-

dohodek, prejet iz naslova prostovoljnega pokojninskega in invalidskega
zavarovanja
Vpiše se znesek izplaþanega dohodka.

Za delojemalce, zaposlene na trgovski ladji dolge plovbe, ki pluje po odprtem morju, þe je po
pogodbi o zaposlitvi doloþeno, da so na ladjo vkrcani najmanj za dobo šest mesecev ali þe

Uradni list Republike Slovenije

Št.

138 / 28. 12. 2006 /

Stran

15801

so zaradi take zaposlitve odsotni iz Slovenije vsaj šest mesecev v davþnem letu, se vpiše
znesek dohodka, ki se všteva v davþno osnovo (50 % izplaþanega dohodka).
112 Drugi dohodki iz delovnega razmerja (razen regresa za letni dopust) v delu, ki se
všteva v osnovo za prispevke za socialno varnost
Vpiše se znesek izplaþanega dohodka iz delovnega razmerja, in sicer:
-

jubilejna nagrada za skupno delovno dobo ali za skupno delovno dobo pri
zadnjem delodajalcu, odpravnina ob upokojitvi in enkratna solidarnostna
pomoþ:
Vpiše se znesek izplaþanega dohodka v delu, ki presega znesek, doloþen s
predpisom vlade na podlagi 44. þlena ZDoh-2.

-

odpravnina iz poslovnih razlogov
Vpiše se znesek izplaþanega dohodka, þe odpravnina ni izplaþana v znesku in pod
pogoji, kot jih doloþa Zakon o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 42/02, v
nadaljnjem besedilu: ZDR). ýe je odpravnina izplaþana v znesku in pod pogoji, kot jih
doloþa ZDR, se podatek ne vpisuje.

-

odpravnina iz razloga nesposobnosti
Vpiše se znesek izplaþanega dohodka.

-

nadomestilo za uporabo lastnega orodja, naprav in predmetov (razen osebnih
vozil), potrebnih za opravljanje dela na delovnem mestu
Vpiše se znesek izplaþanega nadomestila.

-

nadomestilo za uporabo lastnih sredstev pri delu na domu v skladu s predpisi,
ki urejajo delovna razmerja
Vpiše se znesek izplaþanega nadomestila.

-

druga izplaþila delodajalca v zvezi s prenehanjem zaposlitve, nadomestilo
delodajalca zaradi pogoja v zvezi z zaposlitvijo ali zaradi spremembe v teh
pogojih, prejemki zaradi zaþasnega neizplaþila dohodka iz zaposlitve, dohodek
na podlagi udeležbe v dobiþku, drugi dohodki iz delovnega razmerja
Vpiše se znesek izplaþanega dohodka.

Podatke pod zaporednima številkama 111 in 112 na opisan naþin vpisujejo tudi izplaþevalci
tovrstnih dohodkov delavcem, ki so v delovnem razmerju pri delodajalcu s sedežem v
Republiki Sloveniji in so poslani na delo v tujino (detaširani delavci), in izplaþevalci –
invalidska podjetja.
113 Regres za letni dopust
Vpiše se znesek izplaþanega regresa za letni dopust.
Za delojemalce, zaposlene na trgovski ladji dolge plovbe, ki pluje po odprtem morju, þe je po
pogodbi o zaposlitvi doloþeno, da so na ladjo vkrcani najmanj za dobo šest mesecev ali þe
so zaradi take zaposlitve odsotni iz Slovenije vsaj šest mesecev v davþnem letu, se vpiše
znesek, ki se všteva v davþno osnovo (50 % izplaþanega regresa).
114 Regres za letni dopust, ki presega 70 % povpreþne plaþe preteklega meseca
Vpiše se znesek izplaþanega regresa v delu, ki presega 70 % povpreþne plaþe
predpreteklega meseca zaposlenih v Republiki Sloveniji. Od te višine se v skladu s predpisi,
ki doloþajo obveznost plaþila prispevkov za socialno varnost, obraþunajo in plaþajo prispevki
za socialno varnost. ýe je regresa izplaþan v dveh ali veþ delih, se ob izplaþilu naslednjega
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oziroma zadnjega dela regresa ugotovi celotna višina regresa in obraþunajo prispevki od
posameznih delov regresa za letni dopust.
115 Dohodki, izplaþani zaposlenim invalidom nad predpisano kvoto – osnova za
prispevke
Vpiše se znesek dohodkov iz delovnega razmerja, ki se izplaþujejo zaposlenim invalidom, od
katerih je delodajalec v skladu z doloþbo 74. þlena ZZRZI oprošþen plaþila prispevkov za
pokojninsko in invalidsko zavarovanje na podlagi odloþbe Sklada Republike Slovenije za
vzpodbujanje zaposlovanja invalidov. Podatek je že vkljuþen pod zaporednimi številkami
101, 102 in 103 oziroma 111, 112 in 114. V znesek se ne vkljuþujejo nadomestila po
predpisih pokojninskega in invalidskega zavarovanja iz zaporedne številke 106.
Od vpisane osnove se prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje delojemalcev
samo obraþunajo ne pa tudi plaþajo. Podatki o teh prispevkih se vpišejo samo v stolpec
"obraþunani" (pod zaporednimi številkami 502, 505 in 506).
II. OSNOVE ZA IZRAýUN DAVýNEGA ODTEGLJAJA
Podatki se vpisujejo kot seštevek osnov za izraþun davþnega odtegljaja od dohodkov iz
delovnega razmerja, ki jih ugotovi izplaþevalec za vsakega posameznega zaposlenega.
201 – glavni delodajalec
Izplaþevalec vpiše seštevek osnov za izraþun davþnega odtegljaja od izplaþanih dohodkov iz
delovnega razmerja zaposlenim, ki jih le-ti dosegajo pri njem kot glavnem delodajalcu.
202 – drugi delodajalec
Izplaþevalec vpiše seštevek osnov za izraþun davþnega odtegljaja od izplaþanih dohodkov iz
delovnega razmerja zaposlenim, ki jih le-ti dosegajo pri njem kot drugem delodajalcu.
203 - od dohodkov nerezidentov, ki uveljavljajo ugodnosti iz mednarodnih pogodb
Vpiše se del zneska osnov iz zaporednih številk 201 in 202, ki je seštevek osnov za izraþun
davþnega odtegljaja od izplaþanih dohodkov iz delovnega razmerja nerezidentom, ki
uveljavljajo ugodnosti, doloþene v mednarodni pogodbi o izogibanju dvojnega obdavþevanja
ali v drugi mednarodni pogodbi. Izplaþevalec vpiše podatek, þe je pred dnevom izplaþila
dohodka prejel odloþbo davþnega organa iz tretjega odstavka 260. þlena ZDavP-2. Od te
osnove se v skladu s þetrtim odstavkom 260. þlena ZDavP-2 izraþuna davþni odtegljaj po
nižji stopnji, kakor je doloþena z ZDoh-2, oziroma se davek od tega dohodka ne odtegne.
204 - od dohodkov rezidentov, ki uveljavljajo ugodnosti iz mednarodnih pogodb
Vpiše se del zneska osnov iz zaporednih številk 201 in 202, ki je seštevek osnov za izraþun
davþnega odtegljaja od izplaþanih dohodkov iz delovnega razmerja rezidentom (detaširanim
delavcem), za katere upošteva odbitek davka, plaþanega v tujini, ali oprostitev plaþila
davþnega odtegljaja od teh dohodkov že plaþnik davka v obraþunu davþnega odtegljaja v
skladu s prvim odstavkom 293. þlena ZDavP-2. Plaþnik davka vpiše znesek, þe razpolaga z
ustreznimi dokazili glede davþne obveznosti zavezanca rezidenta izven Slovenije, zlasti o
znesku davka, plaþanega v tujini, in o osnovi za plaþilo davka.
III. OSNOVE ZA IZRAýUN PRISPEVKOV DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST
301 Osnova za prispevke
Vpiše se osnova za obraþun prispevkov delodajalcev od plaþ in nadomestil plaþ, ki bremenijo
pravno osebo, in tistih nadomestil plaþ, ki jih pravnim osebam povrnejo proraþun in zavodi,
razen nadomestil po predpisih pokojninskega in invalidskega zavarovanja. V znesek se
vštevajo tudi: razlika do minimalne plaþe (zap. št. 104), neplaþana odsotnost (zap. št. 303),
bonitete (zap. št. 108), povraþila stroškov, ki presegajo znesek, doloþen s predpisom vlade
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na podlagi 44. þlena ZDoh-2 (zap. št. 109), ter premije za prostovoljno dodatno pokojninsko
in invalidsko zavarovanje nad doloþeno višino (zap. št. 110).
Pri izplaþilu drugih prejemkov iz delovnega razmerja, ki se vštevajo v osnovo za prispevke za
socialno varnost delojemalcev, izplaþevalci v to osnovo vpišejo tudi osnovo za prispevke
delodajalcev od teh prejemkov.
Podatek na opisani naþin vpisujejo tudi invalidska podjetja.
Invalidska podjetja morajo prispevke delodajalcev za pokojninsko in invalidsko zavarovanje,
za zdravstveno zavarovanje in za starševsko varstvo samo obraþunati, vendar jih ne plaþajo
in jih kot odstopljena sredstva porabijo za materialni razvoj podjetja. Prispevki, ki se ne
plaþajo, se prikažejo v stolpcu »obraþunani«. Invalidska podjetja morajo obraþunati in plaþati
prispevek delodajalca za zaposlovanje.
302 Osnova za prispevke – detaširani delavci
Vpiše se osnova za obraþun prispevkov delodajalcev od plaþe za enaka dela v Republiki
Sloveniji, þe ni z mednarodno pogodbo doloþeno drugaþe. V osnovo se vštevajo tudi
nadomestila plaþ, izplaþana detaširanim delavcem, ki bremenijo pravno osebo, in tista
nadomestila plaþ, ki jih pravnim osebam povrnejo proraþun in zavodi. V osnovo se vštevajo
tudi bonitete in stimulacije ter povraþila stroškov v delu, ki presega znesek doloþen s
predpisom vlade.
Pri izplaþilu drugih prejemkov iz delovnega razmerja detaširanim delavcem, ki se vštevajo v
osnovo za prispevke za socialno varnost delojemalcev, izplaþevalci pod to zaporedno
številko vpišejo tudi osnovo za prispevke delodajalcev od teh dohodkov.
303 Osnova za prispevke – neplaþana odsotnost
Vpiše se osnova za prispevke za socialno varnost v primeru neplaþane odsotnosti z dela, od
katere se obraþunajo in plaþajo prispevki za socialno varnost. Podatek je že vkljuþen pod
zaporedno številko 301 oziroma 302. Od te osnove se plaþajo prispevki delodajalca za
pokojninsko in invalidsko zavarovanje, za zdravstveno zavarovanje in za starševsko varstvo,
ne plaþata pa se prispevek delodajalca za zaposlovanje in za zdravstveno zavarovanje za
primer poškodbe pri delu in poklicne bolezni.
304 Osnova za prispevke od bonitet in stimulacij ter drugih prejemkov iz delovnega
razmerja, v primerih prejemanja nadomestil
Vpiše se osnova za prispevke delodajalcev, þe zaposleni prejemajo nadomestila plaþ za
odsotnost z dela od drugih izplaþevalcev (nadomestila ne bremenijo pravne osebe, npr.
starševsko nadomestilo, nadomestilo zaradi bolezni nad 30 dni), v tem þasu pa pri pravni
osebi dosegajo prejemke iz delovnega razmerja, vkljuþno z bonitetami in stimulacijami. Vpiše
se znesek bonitet in drugih prejemkov, ki so izplaþani zaposlenim v þasu, ko jim nadomestilo
plaþe zagotavlja drug izplaþevalec (npr. Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve,
Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije), od katerih se obraþunajo in plaþajo prispevki
delodajalca.
305 Osnova za prispevke od premij za prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje,
v primerih prejemanja nadomestil
Vpiše se osnova za prispevke delodajalcev, þe zaposleni prejemajo nadomestila plaþ za
odsotnost z dela od drugih izplaþevalcev (nadomestila ne bremenijo pravne osebe, npr.
starševski dopust, nadomestilo zaradi bolezni nad 30 dni), pravna oseba pa v þasu
prejemanja nadomestila plaþ za odsotnost z dela za te zaposlene plaþuje premije
prostovoljnega dodatnega pokojninskega zavarovanja. Vpiše se znesek, ki je osnova za
obraþun prispevkov delodajalca, in sicer:
- þe delodajalec delno ali v celoti plaþuje premije v prostovoljno dodatno pokojninsko
zavarovanje po pokojninskem naþrtu, ki ga financira delodajalec in je odobren in
vpisan v poseben register v skladu s predpisi, ki urejajo prostovoljno dodatno
pokojninsko in invalidsko zavarovanje, je osnova le znesek premij, ki presega znesek
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premij, ki se ne všteva v davþno osnovo dohodka iz delovnega razmerja po 2. toþki
prvega odstavka 44. þlena ZDoh-2,
þe delodajalec delno ali v celoti plaþuje premije v prostovoljno dodatno pokojninsko
zavarovanje po pokojninskem naþrtu, ki ga financira delodajalec in ni odobren in
vpisan v poseben register v skladu s predpisi, ki urejajo prostovoljno dodatno
pokojninsko in invalidsko zavarovanje, je osnova celoten znesek plaþanih premij.

306 Osnova za prispevke – zaposleni po programu za zagotavljanje sredstev družbam
za sofinanciranje plaþ (1)
Vpiše se osnova za prispevke delodajalcev v primeru izplaþila plaþ zaposlenim (osebam,
starejšim od 55 let, ki so bile prijavljene na Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje) v
skladu s tretjim odstavkom 53. þlena Zakona o izvrševanju proraþuna Republike Slovenije za
leti 2004 in 2005 (Uradni list RS, št. 130/03 - v nadaljevanju: ZIPRS0405) ter v skladu s
prvim odstavkom 45. þlena Zakona o izvrševanju proraþuna Republike Slovenije za leti 2006
in 2007 (Uradni list RS, št. 116/05 - v nadaljevanju: ZIPRS0607). Podatek je že vkljuþen pod
zaporedno številko 301.
Izplaþevalec vpiše podatek, þe je kot delodajalec pod doloþenimi pogoji zaposlil osebo
starejšo od 55 let, prijavljeno na Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje, ob zaposlitvi
pa je pridobil posebno potrdilo tega zavoda. Od navedene osnove je delodajalec oprošþen
plaþila prispevkov za to osebo za eno leto. Od te osnove se prispevki delodajalca samo
obraþunajo, ne pa tudi plaþajo. Podatki o teh prispevkih se vpišejo samo v stolpec
"obraþunani".
307 Osnova za prispevke – zaposleni po programu za zagotavljanje sredstev družbam
za sofinanciranje plaþ (2)
Izplaþevalec vpiše podatek, þe je kot delodajalec pod doloþenimi pogoji (iz þetrtega odstavka
53. þlena ZIPRS0405 in drugega odstavka 45. þlena ZIPRS0607) zaposlil osebo z
dokonþano visoko stopnjo izobrazbe, prijavljeno na Zavodu Republike Slovenije za
zaposlovanje, ob zaposlitvi pa je pridobil posebno potrdilo tega zavoda. Od navedene
osnove ima delodajalec pravico do oprostitve plaþila davka na izplaþane plaþe za to osebo
za dobo dveh let.
308 Osnova za prispevke – zaposleni invalidi nad predpisano kvoto
Vpiše se osnova za prispevke delodajalcev od dohodkov iz delovnega razmerja, ki se
izplaþujejo zaposlenim invalidom, od katerih je delodajalec v skladu z doloþbo 74. þlena
ZZRZI oprošþen plaþila prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje na podlagi
odloþbe Sklada Republike Slovenije za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov. Podatek je že
vkljuþen pod zaporedno številko 301 oziroma 302.
Od te osnove se prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje delodajalcev samo
obraþunajo, ne pa tudi plaþajo. Podatki o teh prispevkih se vpišejo samo v stolpec
"obraþunani" (pod zaporedno številko 602).
IV. DAVýNI ODTEGLJAJ
401 - glavni delodajalec
Izplaþevalec vpiše znesek davþnega odtegljaja od izplaþanih dohodkov iz delovnega
razmerja zaposlenih, ki jih le-ti dosegajo pri njem kot glavnem delodajalcu.
402 - od tega po nižji stopnji (260. þlen ZDavP-2)
Vpiše se del zneska davþnega odtegljaja iz zaporedne številke 401, ki je znesek davþnega
odtegljaja, izraþunanega po nižji stopnji (v skladu z 260. þlenom ZDavP-2).
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403 - drugi delodajalec
Izplaþevalec vpiše znesek davþnega odtegljaja od izplaþanih dohodkov iz delovnega
razmerja zaposlenih, ki jih le-ti dosegajo pri njem kot drugem delodajalcu.
404 - od tega po nižji stopnji (260. þlen ZDavP-2)
Vpiše se del zneska davþnega odtegljaja iz zaporedne številke 403, ki je znesek davþnega
odtegljaja, izraþunanega po nižji stopnji (v skladu z 260. þlenom ZDavP-2).
405 – odbitek davka, plaþanega v tujini
Podatek se vpisuje v primeru izplaþila dohodkov iz delovnega razmerja rezidentu, ki uveljavlja
odbitek za ustrezni znesek plaþanega davka v tujini od teh dohodkov. Plaþnik davka vpiše
znesek odbitka davka, ki se upošteva pri izraþunu davþnega odtegljaja, þe razpolaga z
ustreznimi dokazili glede davþne obveznosti zavezanca rezidenta izven Slovenije.
V. PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELOJEMALCEV
Pod zaporedne številke od 501 do 507 se vpišejo zneski prispevkov za socialno varnost
delojemalcev, ki jih izplaþevalec izraþuna, odtegne in plaþa v skladu s predpisi o prispevkih
za socialno varnost.
VI. PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST
Pod zaporedne številke od 601 do 607 se vpišejo zneski prispevkov delodajalcev za socialno
varnost, ki jih delodajalec obraþuna in plaþa v skladu s predpisi o prispevkih za socialno
varnost.
VII. PRISPEVKI ZA ZAVAROVALNO DOBO, KI SE ŠTEJE S POVEýANJEM
Pod zaporedne številke od 701 do 705 se vpišejo osnove za obraþun prispevkov za
zavarovalno dobo s poveþanjem in zneski prispevkov za zavarovalno dobo s poveþanjem. V
osnovo za obraþun teh prispevkov se vštevajo tudi bonitete in povraþila stroškov v zvezi z
delom v delu, ki presega znesek, doloþen s predpisom vlade kot neobdavþen, ter drugi
prejemki iz delovnega razmerja v skladu z ZPSV. V osnovo pa se ne vštevajo odpravnine,
izplaþane zaradi prenehanja delovnega razmerja iz operativnih razlogov po predpisih o
delovnih razmerjih, od katerih se prispevki za socialno varnost ne plaþujejo, in premije
prostovoljnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, ki se ne vštevajo v davþno osnovo v
skladu z 2. toþko prvega odstavka 44. þlena ZDoh-2.
V te osnove se poleg plaþ in nadomestil plaþ vštevajo tudi tista nadomestila plaþ, ki jih
pravnim osebam povrnejo proraþun in zavodi.
VIII. PRISPEVEK ZA OBVEZNO DODATNO POKOJNINSKO ZAVAROVANJE IN
PREMIJE PROSTOVOLJNEGA DODATNEGA POKOJNINSKEGA IN INVALIDSKEGA
ZAVAROVANJA
801 Prispevek za obvezno dodatno pokojninsko zavarovanje
Vpišeta se število zavarovancev, vkljuþenih v obvezno dodatno pokojninsko zavarovanje v
skladu z ZPIZ-1, in znesek vplaþanih prispevkov v obvezno dodatno pokojninsko
zavarovanje.
802 Premija delodajalca za prostovoljno dodatno pokojninsko in invalidsko
zavarovanje delojemalcev
Vpišeta se število zavarovancev - delojemalcev, za katere delodajalec deloma ali v celoti
plaþuje premijo prostovoljnega dodatnega pokojninskega in invalidskega zavarovanja
izvajalcu pokojninskega naþrta s sedežem v Sloveniji ali državi þlanici EU, po pokojninskem
naþrtu, ki je odobren in vpisan v poseben register v skladu s predpisi o prostovoljnem
dodatnem pokojninskem in invalidskem zavarovanju, ter znesek vplaþanih premij.
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REK-1a Obraþun davþnih odtegljajev od plaþil vajencem, dijakom in študentom za
obvezno praktiþno delo
Splošna navodila
Posamezni zneski se vpisujejo v EUR, zaokroženo na dve decimalni mesti. Navedeno velja
za vsa izplaþila dohodkov po uvedbi evra, tudi þe se izplaþilo nanaša na obdobje pred
uvedbo evra.
Podatke na tem obrazcu predložijo davþnemu organu vsi plaþniki davka, ki izplaþujejo
dohodke vajencem, dijakom in študentom za obvezno praktiþno delo (v nadaljevanju:
izplaþevalci).
Izplaþevalci predložijo obrazec tudi, þe je osnova za davþni odtegljaj enaka niþ (0).
Davþnemu organu se obrazec predloži tudi, þe izplaþevalec izplaþa nagrado, od katere v
skladu s predpisi, ki urejajo pokojninsko in invalidsko zavarovanje, ne plaþa prispevkov za
pokojninsko in invalidsko zavarovanje ter jih zato vpiše le v stolpec «obraþunani».
Za vpis podatkov o šifri uslužbenca, o izplaþevalcu oziroma pooblašþencu in splošnih
podatkov o izplaþanem dohodku se smiselno uporabljajo navodila za izpolnjevanje obrazca
REK-1.
Izplaþevalec - pravna oseba plaþuje obveznosti neposredno na vplaþilne podraþune v skladu
s pravilnikom, ki ureja podraþune ter naþin plaþevanja obveznih dajatev in drugih
javnofinanþnih prihodkov, izplaþevalec – fiziþna oseba, ki opravlja dejavnost, pa na prehodne
podraþune davþnih organov. Podatek o številki podraþuna, na katerega izplaþevalec
nakazuje obveznosti, se vpiše na obrazec REK-1a v stolpec „podraþun“
PODATKI O IZPLAýANEM DOHODKU
015 Neto izplaþilo
Vpiše se znesek celotnega neto izplaþila, tudi þe se plaþila vajencem, dijakom in študentom
izplaþujejo v višini, ki presega neobdavþeni znesek (v tem primeru znesek neto izplaþila
pomeni razliko med zneskom dohodka iz zaporedne številke 101 in zneskom izraþunanega
davþnega odtegljaja).
010 Vrsta dohodka
Izplaþevalec vpiše vrsto izplaþanega dohodka, in sicer:
- nagrade vajencem,
- plaþila študentom in dijakom za obvezno praktiþno delo.
Pri posamezni vrsti dohodka izplaþevalec vpiše šifro vrste dohodka iz seznama vrst
dohodkov, ki je objavljen na spletni strani Davþne uprave Republike Slovenije:
http://www.durs.gov.si/si/pravne osebe/dohodnina za pravne osebe obrazci/rek obrazci/.
I. OSNOVE ZA IZRAýUN DAVýNEGA ODTEGLJAJA
101 Dohodek
Vpiše se znesek izplaþanega dohodka.
102 Davþna osnova
Vpiše se del dohodka iz zaporedne številke 101, ki presega neobdavþni znesek, ki je v
skladu z 8. toþko prvega odstavka 44. þlena ZDoh-2, doloþen s predpisom vlade.
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103 Davþna osnova – nerezident, ki uveljavlja ugodnosti iz mednarodnih pogodb
Vpiše se del zneska iz zaporedne številke 102, ki je osnova za izraþun davþnega odtegljaja
za nerezidente, ki uveljavljajo ugodnosti, doloþene v mednarodni pogodbi o izogibanju
dvojnega obdavþevanja ali v drugi mednarodni pogodbi. Izplaþevalec vpiše podatek, þe je
pred dnevom izplaþila dohodka prejel odloþbo davþnega organa iz tretjega odstavka 260.
þlena ZDavP-2. Od te osnove se v skladu s þetrtim odstavkom 260. þlena ZDavP-2 izraþuna
davþni odtegljaj po nižji stopnji, kot je doloþena z ZDoh-2, oziroma se od tega dohodka
davek ne odtegne.
201–205 OSNOVE ZA IZRAýUN PRISPEVKA ZA POKOJNINSKO IN INVALIDSKO
ZAVAROVANJE
Podatki se vpisujejo, kadar se obraþun davþnih odtegljajev predloži ob izplaþilu nagrade
vajencem, ki se izobražujejo po predpisih, ki urejajo vajeniško razmerje na podlagi Zakona o
poklicnem in strokovnem izobraževanju (Uradni list RS, št. 12/96 in 44/00, v nadaljevanju:
ZPSI).
Vpiše se osnova za prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, loþeno po letnikih
šolanja. Osnova za prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje je za navedene
osebe meseþna nagrada vajenca in ne more biti nižja od polovice zneska minimalne plaþe.
V skladu z ZPSI prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje vajencev plaþujeta
država in delodajalec, in sicer:
- država v celoti za prvi letnik in 50 % za naslednje letnike,
- delodajalec pa razliko do polnega zneska prispevka.
II. DAVýNI ODTEGLJAJ
301 DAVýNI ODTEGLJAJ
Izplaþevalec vpiše znesek davþnega odtegljaja od izplaþanih dohodkov vajencem, dijakom in
študentom za obvezno praktiþno delo.
III. PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST
311 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje
Ob izplaþilu nagrad vajencem se vpišejo:
- znesek prispevka, ki ga plaþa država, v stolpec «obraþunani»,
- znesek prispevka, ki bremenijo izplaþevalca, v stolpec «za plaþilo».
Ob izplaþilu dohodkov za opravljanje obvezne prakse dijakov in študentov se vpiše znesek
prispevka, obraþunanega skladno s predpisi o pokojninskem in invalidskem zavarovanju.
312 Prispevek za zdravstveno zavarovanje
Vpiše se znesek prispevka za zdravstveno zavarovanje, ki ga izplaþevalec obraþuna skladno
s predpisi o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju.
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REK-1b Obraþun davþnih odtegljajev od pokojnin, nadomestil in drugih dohodkov iz
naslova obveznega socialnega zavarovanja
Splošna navodila
Posamezni zneski se vpisujejo v EUR, zaokroženo na dve decimalni mesti. Navedeno velja
za vsa izplaþila dohodkov po uvedbi evra, tudi þe se izplaþilo nanaša na obdobje pred
uvedbo evra.
Podatke na tem obrazcu predložijo davþnemu organu vsi plaþniki davka, ki izplaþujejo
pokojnine, nadomestila plaþ in druga nadomestila ter druge dohodke, izplaþane iz naslova
obveznega socialnega zavarovanja (v nadaljevanju: izplaþevalci). Ti izplaþevalci so
Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, Ministrstvo za zdravje, Ministrstvo za
obrambo, Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, Zavod za zdravstveno
zavarovanje Slovenije, Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje, obþine, Jamstveni in
preživninski sklad Republike Slovenije in drugi.
Navedeni izplaþevalci predložijo podatke na obrazcu REK-1b le, kadar jih izplaþujejo
upraviþencem neposredno. Kadar pravnim osebam le povrnejo že izplaþana nadomestila
plaþ za þas odsotnosti z dela, ne predložijo obrazca REK-1b oziroma podatkov o teh
nadomestilih ne vkljuþijo v obrazec REK-1b.
Za vpis podatkov o šifri uslužbenca, o izplaþevalcu oziroma pooblašþencu in splošnih
podatkov o izplaþanem dohodku se smiselno uporabljajo navodila za izpolnjevanje obrazca
REK-1.
Zaradi specifiþno doloþenih vrst prispevkov, njihovih osnov in stopenj ter vplaþilnih
podraþunov v obrazcu niso navedene posamezne osnove in vrste prispevkov. Izplaþevalci
vpišejo te podatke po vrstah, osnovah in stopnjah v skladu s predpisi in posebnim
dogovorom s pristojnim davþnim uradom.
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REK-2 Obraþun davþnih odtegljajev za dohodke po ZDoh-2, ki niso dohodki iz
delovnega razmerja
Splošna navodila
Posamezni zneski se vpisujejo v EUR, zaokroženo na dve decimalni mesti. Navedeno velja
za vsa izplaþila dohodkov po uvedbi evra, tudi þe se izplaþilo nanaša na obdobje pred
uvedbo evra.
Podatke na tem obrazcu predložijo davþnemu organu plaþniki davka ob izplaþilu ostalih
dohodkov po ZDoh-1 (razen dohodkov iz delovnega razmerja), od katerih se izraþunava,
odteguje in plaþuje davþni odtegljaj ter obraþunavajo in plaþujejo prispevki za socialno
varnost.
Davþnemu organu se za vsak izplaþan dohodek, naveden v tem delu navodila, predloži
samostojen obrazec, ne glede na to, da so razliþni dohodki izplaþani istoþasno.
Plaþnik davka predloži obrazec REK-2 tudi za izplaþane dohodke, od katerih se ob izplaþilu v
skladu z ZDoh-2 in ZDavP-2 ne odtegne in plaþa davþni odtegljaj, vendar pa se ti dohodki
vštevajo v letno davþno osnovo po ZDoh-2: dohodki za opravljeno študentsko delo do 400
EUR, dohodki, od katerih se davþni odtegljaj v skladu z 282. þlenom ZDavP-2 ne odtegne in
ne plaþa, þe izraþunani znesek akontacije dohodnine ne presega 20 EUR.
Plaþnik davka predloži obrazec REK-2 tudi za izplaþane obresti in dividende rezidentom, ki
uveljavljajo oprostitev plaþila davþnega odtegljaja na podlagi mednarodne pogodbe.
Podatki o navedenih izplaþilih se davþnemu organu predložijo na dan izplaþila dohodka.
ýe zaradi manjših zneskov obveznosti za plaþilo na obrazcu ni mogoþe izkazati (ker znašajo
manj kakor 0,01 EUR), se podatki o teh izplaþilih vkljuþijo v prvi naslednji obraþun davþnih
odtegljajev, ki ga plaþnik davka predloži ob izplaþilu istovrstnih dohodkov.
Podatke na tem obrazcu predloži tudi verska skupnost ali njen del, kadar izraþunava
akontacijo dohodnine od dohodka verskih delavcev iz þetrtega odstavka 38. þlena ZDoh-2.
Verska skupnost ali njen del predloži obrazec REK-2 davþnemu organu do 15. v mesecu za
pretekli mesec.
Za vpis podatkov o šifri uslužbenca, o izplaþevalcu oziroma pooblašþencu in splošnih
podatkov o izplaþanem dohodku se smiselno uporabljajo navodila za izpolnjevanje obrazca
REK-1, razen za podatke, za katere je v tem delu navodila doloþeno drugaþe.
Pod zaporedno številko 011 Izplaþilo za mesec/ leto izplaþevalec vpiše mesec in leto, na
katera se izplaþilo nanaša. ýe se izplaþilo dohodka, za katerega se predlaga obrazec REK2, ne nanaša na meseþno obdobje, se vpiše mesec in leto, v katerem se izplaþilo izvede.
Podatki o številu zavarovancev za zdravstveno zavarovanje (zaporedna številka 015a) in o
številu zavarovancev za pokojninsko in invalidsko zavarovanje (zaporedna številka 015a)
se v obrazec REK-2 vpisujejo le v primeru izplaþil tistih dohodkov, od katerih mora
izplaþevalec obraþunati prispevke za obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje ter za
zdravstveno zavarovanje v skladu s predpisi, ki urejajo to zavarovanje.
Pod zaporedno številko 016 Neto izplaþilo izplaþevalec vpiše znesek celotnega neto
izplaþila fiziþni osebi tudi:
- þe se od dohodka, za katerega se predlaga obraþun davþnih odtegljajev, ne
obraþuna in ne plaþa davþni odtegljaj,
- þe se dohodek všteva v davþno osnovo le nad doloþenim zneskom.
Izplaþevalec - pravna oseba plaþuje obveznosti neposredno na vplaþilne podraþune v skladu
s pravilnikom, ki ureja podraþune in naþin plaþevanja obveznih dajatev in drugih
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javnofinanþnih prihodkov, izplaþevalec – fiziþna oseba, ki opravlja dejavnost, pa na prehodne
podraþune davþnih organov. Podatek o številki podraþuna, na katerega izplaþevalec
nakazuje obveznosti, se vpiše na obrazec REK-2 v stolpec „Podraþun“.
Navodila za izpolnjevanje drugih podatkov na obrazcu REK-2 so opredeljena po posameznih
sklopih dohodkov, in sicer:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.

dohodki iz drugega pogodbenega razmerja,
dohodki iz dejavnosti,
dohodki iz oddajanja premoženja v najem,
dohodki iz prenosa premoženjske pravice,
drugi dohodki (104. þlen ZDoh-2),
obresti in dividende.

ýe izpolnjevanje doloþene osnove za izraþun davþnega odtegljaja v posameznem sklopu
dohodkov ni posebej opredeljeno, se podatek o tej osnovi v obrazec ne vpisuje.

I. DOHODKI IZ DRUGEGA POGODBENEGA RAZMERJA
PODATKI O IZPLAýANEM DOHODKU
010 Vrsta dohodka:
Navede se vrsta posameznega dohodka iz drugega pogodbenega oziroma drugega
odvisnega razmerja, in sicer:
-

dohodek za stvaritev avtorskega dela oziroma dohodek za izvedbo avtorskega ali
folklornega dela,
dohodek dijakov in študentov od zaþasnega ali obþasnega dela na podlagi
napotnice,
dohodek za opravljeno osebno dopolnilno delo,
dohodki za opravljeno delo ali storitev na podlagi pogodbenega razmerja,
dohodki za opravljeno delo ali storitev na drugi podlagi (npr. dohodki izvoljenih ali
imenovanih oseb),
dohodek verskih delavcev.

Pri posamezni vrsti dohodka izplaþevalec vpiše šifro vrste dohodka iz seznama vrst
dohodkov, ki je objavljen na spletni strani Davþne uprave Republike Slovenije:
http://www.durs.gov.si/si/pravne osebe/dohodnina za pravne osebe obrazci/rek obrazci/.
I. OSNOVE ZA IZRAýUN DAVýNEGA ODTEGLJAJA
101 Dohodek
Vpiše se znesek izplaþanega dohodka.
Pri dohodku verskih delavcev se vpiše znesek dohodka, kot ga doloþi vlada na podlagi
þetrtega odstavka 38. þlena ZDoh-2.
103 Dohodek, izplaþan nerezidentom
Vpiše se del zneska dohodka iz zaporedne številke 101, ki se izplaþuje nerezidentom.
104 Dohodek, od katerega se ne odtegne davþni odtegljaj
Vpiše se del zneska iz zaporedne številke 101, ki se nanaša na izplaþane dohodke
rezidentom, ki glede starosti in statusa izpolnjujejo pogoje za priznanje olajšave iz tretjega
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odstavka 112. þlena ZDoh-2, za opravljeno zaþasno ali obþasno delo na podlagi napotnice
pooblašþene organizacije, ki opravlja dejavnost posredovanja dela dijakom in študentom, v
skladu s predpisi o zaposlovanju, þe posamezen znesek dohodka ne presega 400 EUR.
Vpiše se tudi del zneska iz zaporedne številke 101, ki se nanaša na izplaþane dohodke
rezidentom, od katerih se v skladu z 282. þlenom ZDavP-2 davþni odtegljaj ne odtegne in ne
plaþa, þe izraþunani znesek akontacije dohodnine ne presega 20 EUR.
105 Bonitete
Vpiše se podatek za vse dohodke v obliki bonitet, ki se zagotavljajo v zvezi z zaposlitvijo na
podlagi drugega pogodbenega razmerja. Podatek je vkljuþen pod zaporedno številko 101.
106 Normirani stroški/odhodki:
Vpiše se znesek normiranih stroškov v višini 10 % dohodka.
Pri dohodku verskih delavcev se podatek ne vpisuje.
107 Davþna osnova
Vpiše se znesek davþne osnove od dohodkov iz zaporedne številke 101, od katerih se
odtegne in plaþa davþni odtegljaj, zmanjšan za priznane normirane stroške. V znesek se ne
vkljuþuje dohodkov iz zaporedne številke 104.
Pri dohodku verskih delavcev se vpiše znesek davþne osnove, ki ga verska skupnost ali njen
del ugotovi tako, da od zneska iz zaporedne številke 101 odšteje znesek obveznih
prispevkov za socialno varnost, ki so jih verski delavci plaþali sami.
108 Davþna osnova – nerezidenti, ki uveljavljajo ugodnosti iz mednarodnih pogodb
Vpiše se del zneska davþne osnove iz zaporedne številke 107, ki se nanaša na izplaþane
dohodke nerezidentom, ki uveljavljajo ugodnosti, doloþene v mednarodni pogodbi o
izogibanju dvojnega obdavþevanja ali v drugi mednarodni pogodbi. Izplaþevalec vpiše
podatek, þe je pred dnevom izplaþila dohodka prejel odloþbo davþnega organa odloþbo iz
tretjega odstavka 260. þlena ZDavP-2. Od te osnove se v skladu s þetrtim odstavkom 260.
þlena ZDavP-2 izraþuna davþni odtegljaj po nižji stopnji, kot je doloþena z ZDoh-2, oziroma
se od tega dohodka davek ne odtegne.
II. DAVýNI ODTEGLJAJ
201 - po splošni stopnji
Vpiše se znesek davþnega odtegljaja po stopnji 25 %.
204 - po nižji stopnji (260. þlen ZDavP-2)
Vpiše se znesek davþnega odtegljaja, izraþunanega po nižji stopnji (v skladu z 260. þlenom
ZDavP-2).
III. PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST
Vpišejo se zneski prispevkov za socialno varnost, obraþunanih od osnov in po stopnjah v
skladu s predpisi o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju ter predpisi o
pokojninskem in invalidskem zavarovanju. Podatek o osnovi za izraþun prispevkov za
socialno varnost se v stolpec »osnova« ne vpisuje.
Pri dohodku verskih delavcev se podatki o prispevkih za socialno varnost ne vpisujejo.
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II. DOHODKI IZ DEJAVNOSTI
PODATKI O IZPLAýANEM DOHODKU
010 Vrsta dohodka
Vpiše se vrsta izplaþanega dohodka iz dejavnosti, in sicer:
- dohodek zavezancev z upoštevanjem 25 % normiranih odhodkov,
- dohodek zavezancev z upoštevanjem 70 % normiranih odhodkov,
- dohodek, od katerega se obraþunava davþni odtegljaj v skladu z 68. þlenom ZDoh-2.
Pri posamezni vrsti dohodka izplaþevalec vpiše šifro vrste dohodka iz seznama vrst
dohodkov, ki je objavljen na spletni strani Davþne uprave Republike Slovenije:
http://www.durs.gov.si/si/pravne osebe/dohodnina za pravne osebe obrazci/rek obrazci/.
I. OSNOVE ZA IZRAýUN DAVýNEGA ODTEGLJAJA
101 Dohodek
Vpiše se znesek izplaþanega dohodka.
102 Dohodek, izplaþan zavezancem z upoštevanjem posebne osebne olajšave za
samozaposlene v kulturi in novinarstvu
Vpiše se del dohodka iz zaporedne številke 101, ki se izplaþuje zavezancem, katerih davþna
osnova se ugotavlja na podlagi normiranih odhodkov in ki uveljavljajo posebno osebno
olajšavo iz prvega in drugega odstavka 113. þlena ZDoh-2 (samozaposleni v kulturi in
novinarstvu). Izplaþevalec vpiše podatek samo, þe mu je davþni zavezanec - prejemnik
dohodka pred izplaþilom dohodka predložil potrdilo davþnega organa iz tretjega odstavka
311. þlena ZDavP-2.
103 Dohodek, izplaþan nerezidentom
Vpiše se del dohodka iz zaporedne številke 101, ki se izplaþuje nerezidentom.
106 Normirani stroški/odhodki
Plaþnik davka vpiše znesek normiranih odhodkov v višini 25 %.
Pri izplaþilu dohodka, ki ga zavezanci dosegajo z opravljanjem kmetijske in dopolnilne
dejavnosti na kmetiji ter z izdelavo ali prodajo izdelkov domaþe in umetnostne obrti, za
katere imajo veljavno pozitivno mnenje pristojne komisije Obrtne zbornice Slovenije, se vpiše
znesek normiranih odhodkov v višini 70 %.
Pri dohodku, od katerega se obraþunava davþni odtegljaj v skladu z 68. þlenom ZDoh-2, se
podatek ne vpisuje.
107 Davþna osnova
Vpiše se seštevek davþnih osnov posameznih dohodkov. Davþna osnova od dohodkov iz
dejavnosti je vsak posamezen dohodek, zmanjšan za normirane odhodke iz zaporedne
številke 106. Pri ugotavljanju davþne osnove od dohodkov iz zaporedne številke 102 se
upošteva tudi posebna osebna olajšava iz prvega oziroma iz drugega odstavka 112. þlena
ZDoh-2 (pri ugotavljanju davþne osnove v tem primeru se poleg 25 % normiranih odhodkov
prizna tudi zmanjšanje v višini 15 % doseženega dohodka).
108 Davþna osnova – nerezident, ki uveljavlja ugodnosti iz mednarodnih pogodb
Vpiše se del zneska iz zaporedne številke 107, ki se nanaša na izplaþane dohodke iz
dejavnosti nerezidentom, ki uveljavljajo ugodnosti, doloþene v mednarodni pogodbi o
izogibanju dvojnega obdavþevanja ali v drugi mednarodni pogodbi. Izplaþevalec vpiše
podatek, þe je pred dnevom izplaþila dohodka prejel odloþbo davþnega organa iz tretjega
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odstavka 260. þlena ZDavP-2. Od te osnove se v skladu s þetrtim odstavkom 260. þlena
ZDavP-2 izraþuna davþni odtegljaj po nižji stopnji, kot je doloþena z ZDoh-2, oziroma se od
tega dohodka davek ne odtegne.
110 Davþna osnova – zavezanci, ki uveljavljajo izraþun akontacije dohodnine po
znižani stopnji ali po lestvici
Izplaþevalec vpiše del zneska iz zaporedne številke 107, ki se nanaša na izplaþane dohodke
iz dejavnosti zavezancem, katerih davþna osnova se ugotavlja z upoštevanjem normiranih
odhodkov in ki uveljavljajo znižano stopnjo akontacije dohodnine iz osmega odstavka 127.
þlena ZDoh-2. Izplaþevalec vpiše podatek samo, þe mu je davþni zavezanec – prejemnik
pred izplaþilom dohodka predložil potrdilo davþnega organa iz tretjega odstavka 311. þlena
ZDavP-2.
II. DAVýNI ODTEGLJAJ
201 – po splošni stopnji
Izplaþevalec vpiše znesek davþnega odtegljaja od izplaþanih dohodkov iz dejavnosti, ki se
izraþuna, odtegne in plaþa po stopnji 25 %.
ýe se izplaþuje dohodek, od katerega se plaþuje davþni odtegljaj v skladu z 68. þlenom
ZDoh-2, se vpiše znesek davþnega odtegljaja, ki se izraþuna, odtegne in plaþa po stopnji 15
%.
203 – po znižani stopnji, po lestvici
Izplaþevalec vpiše znesek davþnega odtegljaja, izraþunanega po znižani stopnji na podlagi
petega odstavka 311. þlena ZDavP-2.
204 – po nižji stopnji (260. þlen ZDavP-2)
Izplaþevalec vpiše znesek davþnega odtegljaja, izraþunanega po nižji stopnji, v skladu z
doloþbo 260. þlena ZDavP-2.

III. DOHODKI IZ ODDAJANJA PREMOŽENJA V NAJEM
010 Vrsta dohodka
Vpiše se vrsta izplaþanega dohodka iz oddajanja premoženja v najem, in sicer:
- dohodek iz oddajanja premoženja v najem (40 % normiranih stroškov),
- dohodek iz oddajanja premoženja v najem (0 % normiranih stroškov),
Pri posamezni vrsti dohodka izplaþevalec vpiše šifro vrste dohodka iz seznama vrst
dohodkov, ki je objavljen na spletni strani Davþne uprave Republike Slovenije:
http://www.durs.gov.si/si/pravne osebe/dohodnina za pravne osebe obrazci/rek obrazci/.
I. OSNOVE ZA IZRAýUN DAVýNEGA ODTEGLJAJA
101 Dohodek
Vpiše se znesek izplaþanega dohodka.
ýe izplaþani dohodek, ki je prejet za odstop prostora za izvedbo volitev ali referenduma na
državni ali lokalni ravni, izvedenih v skladu z zakonom, preseže 42 EUR, se vpiše celoten
znesek izplaþila.
103 Dohodek, izplaþan nerezidentom
Vpiše se del podatka iz zaporedne številke 101, ki se izplaþuje nerezidentom.
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104 Dohodek rezidentov, ko se davþni odtegljaj do višine 20 EUR ne plaþa
Vpiše se del zneska iz zaporedne številke 101, ki se nanaša na izplaþane dohodke
rezidentom, od katerih se v skladu z 282. þlenom ZDavP-2 davþni odtegljaj ne odtegne in ne
plaþa, þe izraþunani znesek akontacije dohodnine ne presega 20 EUR.
106 Normirani stroški/ odhodki
Vpiše se znesek normiranih stroškov v višini 40 %, razen pri dohodku, doseženem z
oddajanjem kmetijskega ali gozdnega zemljišþa v najem, pri þemer se normirani stroški ne
priznajo (0 %).
107 Davþna osnova
Vpiše se znesek davþne osnove od dohodkov pod zaporedno številko 101, od katerih se
odtegne in plaþa davþni odtegljaj, zmanjšan za priznane normirane stroške. V znesek se ne
vkljuþuje dohodkov iz zaporedne številke 104.
106 Davþna osnova – nerezident, ki uveljavlja ugodnosti iz mednarodnih pogodb
Izplaþevalec vpiše del zneska iz zaporedne številke 107, ki se nanaša na izplaþane dohodke
iz oddajanja premoženja v najem nerezidentom, ki uveljavljajo ugodnosti, doloþene v
mednarodni pogodbi o izogibanju dvojnega obdavþevanja ali v drugi mednarodni pogodbi.
Izplaþevalec vpiše podatek, þe je pred dnevom izplaþila dohodka prejel odloþbo davþnega
organa iz tretjega odstavka 260. þlena ZDavP-2. Od te osnove se v skladu s þetrtim
odstavkom 260. þlena ZDavP-2 izraþuna davþni odtegljaj po nižji stopnji, kot je doloþena z
ZDoh-2, oziroma se od tega dohodka davek ne odtegne.
II. DAVýNI ODTEGLJAJ
201 – po splošni stopnji
Vpiše se znesek davþnega odtegljaja, ki se izraþuna, odtegne in plaþa po stopnji 25 %.
204 – po nižji stopnji (260. þlen ZDavP-2)
Vpiše se znesek davþnega odtegljaja, izraþunanega po nižji stopnji, v skladu z doloþbo 260.
þlena ZDavP-2.

IV. DOHODKI IZ PRENOSA PREMOŽENJSKE PRAVICE
010 Vrsta dohodka
Vpiše se vrsta izplaþanega dohodka iz prenosa premoženjske pravice, za katerega se
predlaga obraþun davþnih odtegljajev, in sicer:
- dohodek iz prenosa premoženjske pravice z upoštevanjem 10 % normiranih stroškov,
- dohodek iz prenosa premoženjske pravice brez upoštevanja normiranih stroškov (0
%).
Pri posamezni vrsti dohodka izplaþevalec vpiše šifro vrste dohodka iz seznama vrst
dohodkov, ki je objavljen na spletni strani Davþne uprave Republike Slovenije:
http://www.durs.gov.si/si/pravne osebe/dohodnina za pravne osebe obrazci/rek obrazci/.
I. OSNOVE ZA IZRAýUN DAVýNEGA ODTEGLJAJA
101 Dohodek
Vpiše se znesek izplaþanega dohodka.
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103 Dohodek, izplaþan nerezidentom
Vpiše se del zneska dohodka iz zaporedne številke 101, ki se izplaþuje nerezidentom.
104 Dohodek, od katerega se ne odtegne davþni odtegljaj
Vpiše se del zneska iz zaporedne številke 101, ki se nanaša na izplaþane dohodke
rezidentom, od katerih se v skladu z 282. þlenom ZDavP-2 davþni odtegljaj ne odtegne in ne
plaþa, þe izraþunani znesek akontacije dohodnine ne presega 20 EUR.
106 Normirani stroški/ odhodki
Vpiše se znesek normiranih stroškov v višini 10 %, razen þe se navedeni normirani stroški ne
priznajo, in sicer:
- imetniku premoženjske pravice, ki ni avtor, izvajalec, izumitelj ali druga oseba, ki ustvari
predmet premoženjske pravice,
- v primeru odstopa uporabe oziroma izkorišþanja ali odstopa pravice do uporabe
oziroma pravice do izkorišþanja osebnega imena, psevdonima ali podobe.
107 Davþna osnova
Vpiše se znesek davþne osnove od dohodkov pod zaporedno številko 101, od katerih se
odtegne in plaþa davþni odtegljaj, zmanjšan za priznane normirane stroške. V znesek se ne
vkljuþujejo dohodki iz zaporedne številke 104.
108 Davþna osnova – nerezident, ki uveljavlja ugodnosti iz mednarodnih pogodb
Vpiše se del zneska iz zaporedne številke 107, ki se nanaša na izplaþane dohodke iz
prenosa premoženjske pravice nerezidentom, ki uveljavljajo ugodnosti, doloþene v
mednarodni pogodbi o izogibanju dvojnega obdavþevanja ali v drugi mednarodni pogodbi.
Izplaþevalec vpiše podatek, þe je pred dnevom izplaþila dohodka prejel odloþbo davþnega
organa iz tretjega odstavka 260. þlena ZDavP-2. Od te osnove se v skladu s þetrtim
odstavkom 260. þlena ZDavP-2 izraþuna davþni odtegljaj po nižji stopnji, kot je doloþena z
ZDoh-2, oziroma se od tega dohodka davek ne odtegne.
II. DAVýNI ODTEGLJAJ
201 – po splošni stopnji
Vpiše se znesek davþnega odtegljaja, ki se izraþuna, odtegne in plaþa po stopnji 25 %.
204 – po nižji stopnji (260. þlen ZDavP-2)
Vpiše se znesek davþnega odtegljaja, izraþunanega po nižji stopnji, v skladu z doloþbo 260.
þlena ZDavP-2.

V. DRUGI DOHODKI (105. þlen ZDoh-2)
PODATKI O IZPLAýANEM DOHODKU
010 Vrsta dohodka
Vpiše se vrsta izplaþanega dohodka iz 105. þlena ZDoh-2, in sicer:
- nagrade,
- darila,
- dobitki v nagradnih igrah,
- priznavalnine po Zakonu o republiških priznavalninah in Zakonu o uresniþevanju javnega
interesa na podroþju kulture,
- kadrovske in druge štipendije,
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nadomestila, prejeta v zvezi z ustanovitvijo ali obremenitvijo pravice in drugi dohodki,
doseženi s prenosom oziroma odstopom pravice na premoženju,
izplaþila odkupne vrednosti v skladu z ZPIZ-1,
nadomestila imetnikom deleža na podlagi lastniškega deleža (10. toþka tretjega odstavka
105. þlena ZDoh-2)
ostali drugi dohodki.

Pri posamezni vrsti dohodka izplaþevalec vpiše šifro vrste dohodka iz seznama vrst
dohodkov, ki je objavljen na spletni strani Davþne uprave Republike Slovenije:
http://www.durs.gov.si/si/pravne osebe/dohodnina za pravne osebe obrazci/rek obrazci/.
I. OSNOVE ZA IZRAýUN DAVýNEGA ODTEGLJAJA
101 Dohodek
Vpiše se znesek izplaþanega dohodka.
Pri danih darilih se vpiše vrednost daril, ki posamiþno presežejo 42 EUR.
ýe darovalec prejemniku daruje veþ daril, ki posamiþno ne presežejo 42 EUR, skupna
vrednost teh daril pa v posameznem davþnem letu preseže 84 EUR, se vpiše skupna
vrednost teh daril, obraþun davþnega odtegljaja pa se davþnemu organu predloži ob izplaþilu
darila, s katerim je vrednost vseh daril v davþnem letu presegla 84 EUR. Za morebitna
naslednja darila, ki jih v istem davþnem letu prejemniku izplaþa darovalec v teh primerih, se
vpiše vrednost darila, tudi þe posamiþno ne preseže 42 EUR.
Pri izplaþanih dobitkih v nagradnih igrah, ki niso igre na sreþo, pri katerih je potrebno
doloþeno znanje, spretnost ali nakljuþje, se vpiše vrednost teh dobitkov, ki posamiþno
presegajo 42 EUR.
Pri izplaþanih kadrovskih in drugih štipendijah, izplaþanih za študij v Sloveniji, se vpiše
znesek v delu, ki presega višino minimalne plaþe, pri štipendijah, izplaþanih za študij v tujini,
pa v delu, ki presega znesek minimalne plaþe, poveþane za 60 %.
103 Dohodek, izplaþan nerezidentom:
Vpiše se del dohodkov iz zaporedne številke 101, ki se izplaþujejo nerezidentom.
104 Dohodek, od katerega se ne odtegne davþni odtegljaj
Vpiše se del zneska iz zaporedne številke 101, ki se nanaša na izplaþane dohodke
rezidentom, od katerih se v skladu z 282. þlenom ZDavP-2 davþni odtegljaj ne odtegne in ne
plaþa, þe izraþunani znesek akontacije dohodnine ne presega 20 EUR.
107 Davþna osnova
Vpiše se znesek davþne osnove od dohodkov pod zaporedno številko 101, od katerih se
odtegne in plaþa davþni odtegljaj. V znesek se ne vkljuþuje dohodkov iz zaporedne številke
104.
108 Davþna osnova – nerezidenti, ki uveljavljajo ugodnosti iz mednarodnih pogodb
Vpiše se del zneska iz zaporedne številke 102, ki je davþna osnova od drugih dohodkov,
izplaþanih nerezidentom, ki uveljavljajo ugodnosti, doloþene v mednarodni pogodbi o
izogibanju dvojnega obdavþevanja ali v drugi mednarodni pogodbi. Izplaþevalec vpiše
podatek, þe je pred dnevom izplaþila dohodka prejel odloþbo davþnega organa iz tretjega
odstavka 260. þlena ZDavP-2. Od te osnove se v skladu s þetrtim odstavkom 260. þlena
ZDavP-2 izraþuna davþni odtegljaj po nižji stopnji, kot je doloþena v ZDoh-2, oziroma se od
tega dohodka davek ne odtegne.
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109 Davþna osnova – zavezanci, ki uveljavljajo izraþun akontacije dohodnine po
znižani stopnji ali po lestvici
Izplaþevalec vpiše del zneska iz zaporedne številke 107, ki se nanaša na izplaþane druge
dohodke zavezancem, ki jim te dohodke izplaþuje za redno meseþno obdobje, in ki
uveljavljajo naþin izraþuna akontacije dohodnine iz drugega odstavka 131. þlena ZDoh-2.
Izplaþevalec vpiše podatek samo, þe mu je davþni zavezanec – prejemnik pred izplaþilom
dohodka predložil potrdilo davþnega organa iz tretjega odstavka 322. þlena ZDavP-2.
II. DAVýNI ODTEGLJAJ
201 – po splošni stopnji
Vpiše se znesek davþnega odtegljaja, ki se izraþuna, odtegne in plaþa po stopnji 25 % od
davþne osnove.
203 – po znižani stopnji, po lestvici
Izplaþevalec vpiše znesek davþnega odtegljaja, ki je izraþunan z upoštevanjem stopnje
dohodnine in lestvice iz 121. þlena ZDoh-2, preraþunano na 1/12 leta in 1/12 letnega zneska
olajšav, v skladu z drugim odstavkom 131. þlena ZDoh-2.
204 – po nižji stopnji (260. þlen ZDavP-2)
Vpiše se znesek davþnega odtegljaja, izraþunanega po nižji stopnji, v skladu z doloþbo 260.
þlena ZDavP-2.
III. PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST
Vpiše se zneske prispevkov za socialno varnost, obraþunanih od osnov in po stopnjah v
skladu s predpisi o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju ter predpisi o
pokojninskem in invalidskem zavarovanju.
Podatek o osnovi za izraþun prispevkov za socialno varnost se v stolpec »Osnova« vpiše le,
þe znesek osnove ni enak dohodku, ki se všteva v osnovo za izraþun davþnega odtegljaja.

VI. OBRESTI IN DIVIDENDE
PODATKI O IZPLAýANEM DOHODKU
010 - Vrsta dohodka
Vpiše se vrsta izplaþanega dohodka, doseženega v obliki obresti in dividend, in sicer:
-

-

obresti od posojil, dolžniških vrednostnih papirjev, denarnih depozitov pri bankah in
hranilnicah, drugih finanþnih terjatev do dolžnikov,
obresti na obveznice, ki se izplaþujejo upraviþencem kot odškodnina v skladu z
zakonom, ki ureja denacionalizacijo,
dohodek iz oddajanja v finanþni najem,
dohodek iz življenjskega zavarovanja,
delitev prihodkov vzajemnega sklada v obliki obresti;

-

dividende,
dohodki, ki se obdavþujejo kot dividende (þetrti odstavek 90. þlena ZDoh-2).

-

Pri posamezni vrsti dohodka izplaþevalec vpiše šifro vrste dohodka iz seznama vrst
dohodkov, ki je objavljen na spletni strani Davþne uprave Republike Slovenije:
http://www.durs.gov.si/si/pravne osebe/dohodnina za pravne osebe obrazci/rek obrazci/.
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I. OSNOVE ZA IZRAýUN DAVýNEGA ODTEGLJAJA
101 – Dohodek
Vpiše se znesek izplaþanega dohodka.
103 – Dohodek, izplaþan nerezidentom
Vpiše se znesek dohodkov iz zaporedne številke 101, ki se izplaþuje nerezidentom.
107 – Davþna osnova
Vpiše se znesek davþne osnove, od katere se odtegne in plaþa davþni odtegljaj.
Pri izplaþilu obresti na obveznice, ki se izplaþujejo upraviþencem kot odškodnina v skladu z
zakonom, ki ureja denacionalizacijo, se vpiše 50 % zneska izplaþanih obresti.
108 – Davþna osnova – nerezidenti, ki uveljavljajo ugodnosti iz mednarodnih pogodb
Vpiše se del zneska iz zaporedne številke 107, ki se šteje za davþno osnovo od izplaþanih
obresti in dividend nerezidentom, ki uveljavljajo ugodnosti, doloþene v mednarodni pogodbi o
izogibanju dvojnega obdavþevanja ali v drugi mednarodni pogodbi. Izplaþevalec vpiše
podatek, þe je pred dnevom izplaþila dohodka prejel odloþbo davþnega organa iz tretjega
odstavka 260. þlena ZDavP-2. Od te osnove se v skladu s þetrtim odstavkom 260. þlena
ZDavP-2 izraþuna davþni odtegljaj po nižji stopnji, kot je doloþena z ZDoh-2, oziroma se od
tega dohodka davek ne odtegne.
109 – Davþna osnova – rezidenti, ki uveljavljajo oprostitev plaþila davþnega odtegljaja
iz mednarodnih pogodb
Vpiše se del zneska iz zaporedne številke 107, ki se šteje za davþno osnovo od izplaþanih
obresti in dividend rezidentom, ki uveljavljajo oprostitev plaþila davþnega odtegljaja,
doloþeno v mednarodni pogodbi. Izplaþevalec vpiše podatek, þe razpolaga z ustreznimi
dokazili o tem, da so izpolnjeni z mednarodno pogodbo doloþeni pogoji za oprostitev plaþila
davka.
II. DAVýNI ODTEGLJAJ
201 – po splošni stopnji
Vpiše se znesek davþnega odtegljaja, ki se izraþuna in odtegne po stopnji 20 %, razen pri
izplaþilu obresti, ko se davþni odtegljaj v letu 2007 izraþuna in odtegne po stopnji 15 %.
202 – odbitek davka, plaþanega v tujini
Podatek se vpisuje pri izplaþilu obresti in dividend rezidentu, ki uveljavlja odbitek za ustrezni
znesek plaþanega davka v tujini od teh dohodkov. Vpiše se znesek odbitka davka, ki se
upošteva pri izraþunu davþnega odtegljaja, þe plaþnik davka razpolaga z ustreznimi dokazili
glede davþne obveznosti zavezanca rezidenta izven Slovenije.
204 – po nižji stopnji
Vpiše se znesek davþnega odtegljaja, izraþunanega po nižji stopnji, skladno z doloþbo 260.
þlena ZDavP-2.
NAVODILO ZA IZPOLNJEVANJE POROýILA O DOHODKIH, IZPLAýANIH
NEREZIDENTOM, KI SO VKLJUýENI V OBRAýUN DAVýNIH ODTEGLJAJEV
Izplaþevalec predloži Poroþilo o dohodkih, izplaþanih nerezidentom, ki so vkljuþeni v obraþun
davþnih odtegljajev (v nadaljevanju: poroþilo), davþnemu organu, þe dohodke, za katere
predlaga obraþun davþnih odtegljajev, izplaþuje nerezidentom.
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Izplaþevalec predloži poroþilo skupaj z obraþunom davþnega odtegljaja (z ustreznim
obrazcem REK) na dan izplaþila dohodkov.
Za izpolnjevanje šifre uslužbenca davþne uprave, podatkov o izplaþevalcu oziroma
pooblašþencu in podatkov o izplaþanem dohodku se smiselno uporabljajo navodila za
izpolnjevanje obrazcev REK.
V tabeli Podatki o nerezidentih in podatki o dohodkih, ki so bili izplaþani narezidentom
plaþnik davka navede podatke o prejemnikih dohodka, ki so nerezidenti, in sicer:
(1) Ime in priimek
(2) Podatki o bivališþu: ulica, hišna številka, pošta, poštna številka, kraj
(3) Država rezidentstva
Izplaþevalec navede državo, v kateri je prejemnik dohodka (nerezident) obdavþen kot
rezident.
(4) Davþna številka
Vpiše se davþna številka, ki se uporablja za davþne namene v Sloveniji. ýe fiziþna oseba
nima slovenske davþne številke in je v skladu z ZDavP-2 izplaþevalcu tudi ni dolžna
predložiti, se vpiše identifikacijska številka fiziþne osebe.
(5) Datum rojstva
(6) Nerezident uveljavlja ugodnosti iz mednarodnih pogodb
Podatek se vpisuje le, þe nerezident uveljavlja ugodnosti iz mednarodnih pogodb o
izogibanju dvojnega obdavþevanja. Izplaþevalec vpiše številko in datum odloþbe, na podlagi
katere je bilo ugodeno ali delno ugodeno zahtevku za znižanje plaþila davþnega odtegljaja
na podlagi mednarodne pogodbe o izogibanju dvojnega obdavþevanja.
(7) Nerezident uveljavlja ugodnosti iz drugih mednarodnih pogodb
Podatek se vpisuje le, þe nerezident uveljavlja ugodnosti, do katerih je upraviþen na podlagi
drugih mednarodnih pogodb. Vpiše se mednarodna pogodba, na podlagi katere je prejemnik
dohodka upraviþen do ugodnosti.
Izplaþevalec navede podatke o dohodkih, ki so bili izplaþani nerezidentom, v EUR s centi.
(8) Znesek dohodka: vpiše se znesek izplaþanega dohodka po ZDoh-2.
(9) Davþni odtegljaj: vpiše se znesek davþnega odtegljaja.
(10) Obvezni prispevki za socialno varnost delojemalca: vpiše se znesek izraþunanih,
odtegnjenih in plaþanih obveznih prispevkov za socialno varnost, ki jih je na podlagi
posebnih predpisov dolžan plaþevati delojemalec.
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Priloga 4
Obraþun davþnih odtegljajev od pokojnin, nadomestil in drugih dohodkov iz
naslova obveznega socialnega zavarovanja

Obrazec REK-1b
šifra uslužbenca
davþne uprave

PODATKI O IZPLAýEVALCU
001 Firma:
002 Naslov:
003 Davþna številka:

PODATKI O POOBLAŠýENCU
005 Firma oziroma ime in priimek:
006 Naslov:
007 Davþna številka:

PODATKI O IZPLAýANEM DOHODKU
010 Vrsta dohodka:

013 Število upraviþencev - rezidentov:

011 Izplaþilo:

014 Število upraviþencev - nerezidentov:

012 Datum izplaþila:

015 Neto izplaþilo:
zneski v EUR s centi

I. OSNOVE ZA IZRAýUN DAVýNEGA ODTEGLJAJA

Znesek

101
102
103
104

- glavni delodajalec
- drugi delodajalec
- po znižani stopnji
- od dohodkov nerezidentov, ki uveljavljajo ugodnosti iz mednarodnih pogodb

201
202
203
204
205
206
207
208

Osnova I
Osnova II
Osnova III
Osnova IV
Osnova V
Osnova VI
Osnova VII
Osnova VIII

II. OSNOVE ZA IZRAýUN PRISPEVKOV ZA SOCIALNO VARNOST

III. DAVýNI ODTEGLJAJ

Podraþun

Znesek

Za plaþilo

301 - glavni delodajalec
302 - drugi delodajalec
303 - po znižani stopnji (osmi odstavek 127. þlena ZDoh-2)
304 - po nižji stopnji (260. þlen ZDavP-2)
305 ZA PLAýILO:

IV. PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST
Naziv prispevka
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411 SKUPAJ

Stopnja

Podraþun

Obraþunani

Za plaþilo

Stran

15824 /

Št.

138 / 28. 12. 2006

Uradni list Republike Slovenije

V. PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST
Naziv prispevka

Stopnja

Podraþun

Obraþunani

Za plaþilo

Osnova

Za plaþilo

501
502
503
504
505
506
507
508
509 SKUPAJ

PRISPEVKI ZA ZAVAROVALNO DOBO, KI SE ŠTEJE S POVEýANJEM
Poveþanja

Stopnja

Podraþun

601 od 12 na 14 mesecev
602 od 12 na 15 mesecev

4,20% 01100-2001385998
6,25% 01100-2001385998

603 od 12 na 16 mesecev
604 od 12 na 17 mesecev
605 od 12 na 18 mesecev

8,40% 01100-2001385998
10,55% 01100-2001385998
12,60% 01100-2001385998

606 SKUPAJ

Ime in priimek ter tel. št. osebe, odgovorne za sestavo obrazca

Kraj, datum

Žig in podpis odgovorne osebe

Uradni list Republike Slovenije

Št.

138 / 28. 12. 2006 /

Stran

15825

Priloga 5
Obraþun davþnih odtegljajev od dohodkov po ZDoh-2, ki niso dohodki iz delovnega razmerja

Obrazec REK-2

šifra uslužbenca
davþne uprave

PODATKI O IZPLAýEVALCU
001 Firma oziroma ime in priimek:
002 Naslov:
003 Davþna številka:

PODATKI O POOBLAŠýENCU
005 Firma oziroma ime in priimek:
006 Naslov
007 Davþna številka:

PODATKI O IZPLAýANEM DOHODKU
010 Vrsta dohodka:

013 Število oseb - rezidentov:
014 Število oseb - nerezidentov:
015a Število zavarovancev ZZ:

011 Izplaþilo za mesec/leto:

015b Število zavarovancev PIZ:

012 Datum izplaþila:

016 Neto izplaþilo:
zneski v EUR s centi

I. OSNOVE ZA IZRAýUN DAVýNEGA ODTEGLJAJA

Znesek

101 Dohodek
102 Dohodek, izplaþan zavezancem z upoštevanjem posebne olajšave za samozap. v kulturi in novinarstvu
103 Dohodek, izplaþan nerezidentom
104 Dohodek, od katerega se ne odtegne davþni odtegljaj
105 Bonitete
106 Normirani stroški/ odhodki

%

107 Davþna osnova
108 Davþna osnova - nerezidenti, ki uveljavljajo ugodnosti iz mednarodnih pogodb
109 Davþna osnova - rezidenti, ki uveljavljajo oprostitev plaþila davþnega odtegljaja po mednarodni pogodbi
110 Davþna osnova - zavezanci, ki uveljavljajo izraþun akontacije dohodnine po znižani stopnji ali po lestvici

II. DAVýNI ODTEGLJAJ

Stopnja

Podraþun

201 - po splošni stopnji
202

- odbitek davka, plaþanega v tujini

xxx

xxxxx

203 - po znižani stopnji, po lestvici

xxxxx

204 - po nižji stopnji (260. þlen ZDavP-2)

xxxxx

205 ZA PLAýILO:

III. PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST

01100-

Osnova

Stopnja

Podraþun

221 pokojninsko in invalidsko zavarovanje

01100-

222 zdravstveno zavarovanje

01100-

Ime in priimek ter tel. št. osebe, odgovorne za sestavo obrazca
Kraj, datum

Znesek

xxxxx

Žig in podpis odgovorne osebe

Znesek

(1)

Zap.

št.

xxxxxx

(2)

Podatki o
bivališþu

xxxxxx

(3)

rezidentstva

Država

xxxxxx

(4)

Davþna
številka

xxxxxx

(5)

Datum
rojstva

xxxxxx

Nerezident
uveljavlja
ugodnosti iz
mednarodnih
pogodb (6)

Žig in podpis odgovorne osebe

xxxxxx

(8)

dohodka

Znesek

(9)

odtegljaj

Davþni

delojemalca (10)

za soc. varnost

Obvezni prispevki

138 / 28. 12. 2006

Kraj, datum

SKUPAJ

Ime in priimek
prejemnika

IV. PODATKI O NEREZIDENTIH TER PODATKI O DOHODKIH, KI SO BILI IZPLAýANI NEREZIDENTOM

010 VRSTA DOHODKA:

Nerezident
uveljavlja
ugodnosti iz
drugih
mednarodnih
pogodb (7)

007 DAVýNA ŠTEVILKA:

003 DAVýNA ŠTEVILKA:

012 DATUM IZPLAýILA:

006 NASLOV:

002 NASLOV:

Št.

011 IZPLAýILO ZA
MESEC/LETO:

005 FIRMA OZIROMA IME IN PRIIMEK:

001 FIRMA OZIROMA IME IN PRIIMEK:

davþne uprave

Šifra uslužbenca

Priloga 6
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III. PODATKI O IZPLAýANEM DOHODKU

II. PODATKI O POOBLAŠýENCU

I. PODATKI O IZPLAýEVALCU

Poroþilo o dohodkih, izplaþanih nerezidentom, ki so vkljuþeni v obraþun davþnih odtegljajev

Stran
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Priloga 7

Podatkih s plaþilnih list za zaposlene pri zasebnikih, ki so potrebni za izraþun in nadzor
pravilnosti izraþuna davþnega odtegljaja
1. PODATKI O IZPLAýEVALCU – FIZIýNI OSEBI, KI OPRAVLJA DEJAVNOST
1. Ime in priimek
2. Naslov
3. Davþna številka
4. Delodajalec je (ustrezno oznaþiti):
glavni delodajalec prejemnika dohodka
drugi delodajalec prejemnika dohodka
5. Datum sklenitve [________________]/prenehanja delovnega razmerja [________________]
(izpolniti le v mesecu sklenitve/prenehanja delovnega razmerja).
2. PODATKI O POOBLAŠýENCU
1. Firma oziroma ime in priimek
2. Naslov
3. Davþna številka
3. PODATKI O PREJEMNIKU DOHODKA
1. Ime in priimek
2. Naslov
3. Davþna številka
4. Drugi podatki o prejemniku dohodka (ustrezno oznaþiti):
ni rezident RS
Država rezidentstva: [__________________]
je poslan na delo v tujino
Država dela: [__________________]
je invalid nad predpisano kvoto, za katerega se uveljavlja oprostitev plaþila prispevkov za
pokojninsko in invalidsko zavarovanje
je oseba, zaposlena po programu zagotavljanja sredstev družbam za sofinanciranje plaþ,
v skladu z doloþbo: _______________________________________________________
(navesti doloþbo zakona)
I. PODATKI O IZPLAýANIH DOHODKIH
Datum izplaþila dohodka: [__________________]
Oznaka

101
102
103
104
105
106
107
108
109
110

111

112
113

Izplaþilo za obdobje: [_____________________]

DOHODKI, OD KATERIH SE IZRAýUNA, ODTEGNE IN
PLAýA DAVýNI ODTEGLJAJ ALI PRISPEVKI ZA
SOCIALNO VARNOST DELOJEMALCA

Plaþa
Nadomestila plaþe, ki bremenijo delodajalca
Razlika do minimalne plaþe
Nadomestila plaþ, ki ne bremenijo delodajalca
Nadomestila po predpisih pokojninskega in invalidskega zavarovanja
Neplaþana odsotnost
Bonitete
Povraþila stroškov nad višino, doloþeno s predpisom vlade
Premije za prostovoljno dodatno zavarovanje nad doloþeno višino
Drugi dohodki iz delovnega razmerja (razen regresa) v delu, ki se
všteva v osnovo za prispevke
--------------------------------------------------------------------------------------Drugi dohodki iz delovnega razmerja (razen regresa) v delu, ki se
všteva v osnovo za dohodnino
--------------------------------------------------------------------------------------Regres za letni dopust
Regres za letni dopust v delu, ki presega 70% PPPM

zneski v EUR s centi

URE

ZNESEK

Stran
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II. PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELOJEMALCA
Oznaka

201

Obvezni prispevki za socialno varnost
zavarovanca

203

Prispevek za zdravstveno varstvo
in zdravstveno zavarovanje
Prispevek za pokojninsko in
invalidsko zavarovanje
Prispevek za zaposlovanje

204

Prispevek za starševsko varstvo

205

Prispevek za pokojninsko in invalidsko
zavarovanje (razlika do minimalne plaþe)
Prispevek za pokojninsko in invalidsko
zavarovanje (neplaþana odsotnost)

202

206
207

Stopnja

Obraþunani

Za plaþilo

6,36 %
15,50 %
0,14%
0,10 %
15,50 %
15,50 %

SKUPAJ

III. IZRAýUN DAVýNEGA ODTEGLJAJA
Oznaka

301

Dohodek

302
303

- obvezni prispevki za socialno varnost
delojemalca
- 1/12 splošne olajšave

304

- 1/12 osebne olajšave

305

- 1/12 posebne olajšave

306

Davþni odtegljaj

307

Davþni odtegljaj po povpreþni stopnji dohodnine

Znesek - glavni
delodajalec

Znesek – drugi delodajalec

IV. PRISPEVKI DELODAJALCA ZA SOCIALNO VARNOST
Oznaka

401
402
403
404
405
406

Naziv prispevka
Prispevek za zdravstveno zavarovanje
Prispevek za pokojninsko in invalidsko
zavarovanje
Prispevek za zaposlovanje
Prispevek za starševsko varstvo
Prispevek za poškodbe pri delu
SKUPAJ

Stopnja Obraþunani
6,56 %
8,85 %
0,06 %
0,10 %
0,53 %

Za plaþilo
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V. OBRAýUN PRISPEVKOV ZA ZAVAROVALNO DOBO, KI SE ŠTEJE S POVEýANJEM
Oznaka

Poveþanja

Stopnja

501

Od 12 na 14 mesecev

4,20 %

502

Od 12 na 15 mesecev

6,25 %

503

Od 12 na 16 mesecev

8,40 %

504

Od 12 na 17 mesecev

10,55 %

505

Od 12 na 18 mesecev

12,60 %

Osnova

Za plaþilo

VI. PRISPEVEK ZA OBVEZNO DODATNO POKOJNINSKO ZAVAROVANJE IN PREMIJE
PROSTOVOLJNEGA DODATNEGA POKOJNINSKEGA IN INVALIDSKEGA ZAVAROVANJA
601
602

Prispevek za obvezno dodatno pokojninsko zavarovanje
Premija za prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje

Vplaþano

OBVEZNOSTI ZA PLAýILO SKUPAJ

----------------------------------------------------------------------------------Ime in priimek ter tel. št. osebe, odgovorne za sestavo obrazca

---------------------------------------------Kraj in datum

-------------------------------------------Žig in podpis odgovorne osebe

Stran
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Navodilo o valuti poročanja za davčne in
carinske namene

Na podlagi 16. člena Zakona o uvedbi eura (Uradni list
RS, št. 114/06) izdaja minister za finance

NAVODILO
o valuti poročanja za davčne in carinske namene
I.
To navodilo določa valuto, v kateri zavezanci za davek, carinski in drugi zavezanci po 1. januarju 2007 pošiljajo
davčnemu ali carinskemu organu poročila, izkaze, obračune,
napovedi in druge podatke, ki se nanašajo na obdobje pred
uvedbo eura.
II.
Če to navodilo ne določa drugače, zavezanci za davek
predložijo obračune davkov, obračune prispevkov za socialno varnost in davčne napovedi, ki se nanašajo na davčna
obdobja pred uvedbo eura, v tolarjih.
Če zavezanec za davek sestavlja obračun davka za
davčno leto, ki ni enako koledarskemu letu in se njegovo
davčno leto zaključi po 1. januarju 2007, predloži obračun
davka v eurih, pri čemer vse tolarske zneske, za dogodke
do vključno 31. 12. 2006 preračuna v euro po tečaju zamenjave.
III.
Zavezanci za davek obračune davčnih odtegljajev ter
obračune davka na izplačane plače in obračune posebnega
davka na določene prejemke za izplačila dohodkov po uvedbi
eura predložijo v eurih ne glede na to, ali se izplačilo nanaša
na obdobje pred ali po 1. 1. 2007.
IV.
Carinski zavezanci predlagajo dopolnilne carinske deklaracije ali obračune postopkov, ki se nanašajo na uvoz
blaga pred uvedbo eura, v tolarjih.
Če se del obdobja, za katerega zavezanci vlagajo deklaracijo ali obračun postopkov iz prejšnjega odstavka, nanaša na čas pred 1. 1. 2007, del pa na čas po 1. 1. 2007, se
deklaracija ali obračun izpolni v eurih, pri čemer se tolarski
zneski preračunajo v eure po tečaju zamenjave.
V.
Obračuni davkov in davčne napovedi na podlagi samoprijave, ki se nanašajo na obdobje pred uvedbo eura, se
predložijo v tolarjih.
Popravljanje obračunov davkov in napovedi, ki se nanašajo na obdobje pred uvedbo eura, se opravi v tolarjih.
VI.
V okviru zahtevkov za vračilo dajatev upravičena oseba
podatke za vračilo predloži v tolarjih, če se zahtevki nanašajo
na davčna obdobja pred uvedbo evra.
VII.
To navodilo začne veljati 1. januarja 2007.
Št. 4044-78/2006/10
Ljubljana, dne 19. decembra 2006
EVA 2006-1611-0194
dr. Andrej Bajuk l.r.
Minister
za finance
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Pravilnik o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati
zdravstveni zavodi in zasebni zdravstveni
delavci za izvajanje programov specializacij

Na podlagi prvega odstavka 34. člena Zakona o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05 – prečiščeno
besedilo) izdaja minister za zdravje

PRAVILNIK
o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati zdravstveni
zavodi in zasebni zdravstveni delavci
za izvajanje programov specializacij
1. člen
(1) Ta pravilnik določa organizacijske, kadrovske, materialne in druge pogoje, ki jih morajo izpolnjevati zdravstveni
zavodi in zasebni zdravstveni delavci, da lahko izvajajo posamezni program specializacije.
(2) Ta pravilnik se ne uporablja za izvajanje programov
specializacij zdravnikov in doktorjev dentalne medicine.
2. člen
Zdravstveni zavodi oziroma zasebni zdravstveni delavci morajo za izvajanje posameznih programov specializacij
izpolnjevati naslednje pogoje:
1. V okviru svoje dejavnosti morajo imeti organizirano
strokovno enoto v skladu z zahtevami programov specializacije.
2. Strokovne enote iz prejšnje točke morajo imeti vsaj
toliko strokovnih primerov, kot jih zahteva program specializacije s področja strokovne dejavnosti, ki jo izvajajo v skladu
z zahtevami programov specializacije.
3. V svojih strokovnih enotah morajo imeti opremo ter
pripomočke za poglobljeno delo po sodobnih načelih in metodah na področju posamezne strokovne dejavnosti.
4. V okviru svoje strokovne dejavnosti morajo imeti sodobno opremljene oddelke, seminarske prostore, garderobe
in delovno zaščitna sredstva tam, kjer je to potrebno.
5. Imeti morajo zaposlene strokovno usposobljene mentorje v skladu z zahtevami iz 14. člena Pravilnika o specializacijah zdravstvenih delavcev in zdravstvenih sodelavcev
(Uradni list RS, št. 37/04 in 25/06).
3. člen
(1) Izpolnjevanje pogojev za izvajanje posameznega
programa specializacija se ugotavlja na podlagi predloga
zdravstvenega zavoda oziroma zasebnega zdravstvenega
delavca, ki se vloži pri Ministrstvu za zdravje (v nadaljnjem
besedilu: ministrstvo).
(2) Predlog iz prejšnjega odstavka mora vsebovati vlogo, v kateri zdravstveni zavod oziroma zasebni zdravstveni
delavec izjavi, da izpolnjuje pogoje, določene s tem pravilnikom in opredeli program specializacije, ki bi ga želel izvajati,
število strokovnih primerov iz 2. točke prejšnjega člena in
navede poimenski seznam ter izobrazbo zaposlenih strokovno usposobljenih mentorjev iz 5. točke prejšnjega člena.
Obrazec vloge je v prilogi tega pravilnika.
4. člen
(1) Na podlagi vloge iz prejšnjega člena ministrstvo v
upravnem postopku za dobo petih let izda odločbo za izvajanje posameznega programa specializacije.
(2) V 30 dneh pred pretekom dobe iz prejšnjega odstavka mora zdravstveni zavod ali zasebni zdravstveni delavec
ponovno vložiti predlog za izvajanje posameznega programa
specializacije.
5. člen
Ministrstvo lahko pri zdravstvenemu zavodu ali zasebnemu zdravstvenemu delavcu, ki mu je bila izdana odločba
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iz prvega odstavka prejšnjega člena, po uradni dolžnosti
ponovno preveri in oceni izpolnjevanje pogojev za izvajanje
posameznega programa specializacije. V ta namen minister, pristojen za zdravje imenuje tričlansko komisijo, ki v
zdravstvenemu zavodu ali pri zasebnemu zdravstvenemu
delavcu preveri izpolnjevanje pogojev iz 2. člena tega pravilnika. V primeru ugotovitve neizpolnjevanja pogojev oziroma
bistveno spremenjenih okoliščin se zdravstvenemu zavodu
ali zasebnemu zdravstvenemu delavcu določi rok, v katerem morajo biti ugotovljene pomanjkljivosti odpravljene. Če
zdravstveni zavod ali zasebni zdravstveni delavec v tem roku
pomanjkljivosti ne odpravi, se mu izda odločba, s katero se
ugotovi, da ne izpolnjuje pogojev iz 2. člena tega pravilnika
oziroma da ne izpolnjuje pogojev za izvajanje posameznega
programa specializacije.
6. člen
Zdravstveni zavodi in zasebni zdravstveni delavci, ki
jim je bila izdana odločba iz prvega odstavka 4. člena tega
pravilnika, so:
– v okviru svoje dejavnosti dolžni zagotoviti specializantom usposabljanje v skladu z njihovimi programi,
– dolžni do konca oktobra tekočega leta ministrstvu oziroma pooblaščeni zbornici ali strokovnemu združenju posredovati seznam prostih in zasedenih specializantskih delovnih
mest posameznega programa specializacije in seznam zaposlenih specializantov s predvidenim datumom zaključka
njihove specializacije.
7. člen
Zdravstveni zavod oziroma zasebni zdravstveni delavec
je dolžan vlogo iz 3. člena tega pravilnika vložiti najpozneje v
treh mesecih po uveljavitvi tega pravilnika.
8. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati zdravstveni zavodi
ali zasebni zdravstveni delavci za izvajanje programov pripravništva, sekundariata in specializacije (Uradni list RS, št.
25/93 in 1/99).
9. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0220-12/2006
Ljubljana, dne 1. decembra 2006
EVA 2005-2711-0055
Andrej Bručan l.r.
Minister
za zdravje
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PRILOGA
VLOGA
1. PODATKI O PREDLAGATELJU (ustrezno oznaþite in izpolnite):
PREDLAGATELJ

zdravstveni zavod

zasebni zdravstveni delavec

IME
NASLOV

ZASTOPNIK PREDLAGATELJA

2. PODATKI O SPECIALIZACIJI:
(vpišite program specializacije, za katerega vlagate vlogo)

3. ŠTEVILO STROKOVNIH PRIMEROV:
(vpišite število strokovnih primerov, doloþenih s posameznim programom specializacije)

4. MENTORJI:
(vpišite poimenski seznam mentorjev z navedbo izobrazbe)

Priloga
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Predlagatelj oziroma zastopnik
pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljam, da javni zdravstveni zavod ali zasebni
zdravstveni delavec
izpolnjuje vse pogoje za izvajanje posameznega programa specializacije, doloþene v
Pravilniku o pogojih, jih morajo izpolnjevati zdravstveni zavodi in zasebni zdravstveni
delavci za izvajanje programov specializacij, da imajo strokovne enote zgoraj navedeno
število strokovnih primerov in da ima zaposlene zgoraj navedene strokovno usposobljene
mentorje, zato prosim za izdajo odloþbe o izvajanju programa specializacije iz

.

Datum in kraj:

Podpis:

Stran
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Pravilnik o spremembah in dopolnitvah
Pravilnika o posebnem delu strokovnega
izpita za inšpektorja Inšpektorata Republike
Slovenije za notranje zadeve

Na podlagi tretjega odstavka 171. člena Zakona o javnih
uslužbencih (Uradni list RS, št. 32/06 – uradno prečiščeno
besedilo), tretjega odstavka 80.a člena Zakona o orožju (Uradni list RS, št. 23/05 – uradno prečiščeno besedilo), četrtega
odstavka 225. člena Zakona o varnosti cestnega prometa
(Uradni list RS, št. 25/06 – uradno prečiščeno besedilo in
105/06), tretjega odstavka 61. člena Zakona o zasebnem
varovanju (Uradni list RS, št. 126/03), tretjega odstavka 22.a
člena Zakona o detektivski dejavnosti (Uradni list RS, št.
113/05 – uradno prečiščeno besedilo) in drugega odstavka
45.a člena Zakona o eksplozivih (Uradni list RS, št. 100/05
– uradno prečiščeno besedilo) izdaja minister za notranje
zadeve

PRAVILNIK
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika
o posebnem delu strokovnega izpita
za inšpektorja Inšpektorata Republike Slovenije
za notranje zadeve
1. člen
V Pravilniku o posebnem delu strokovnega izpita za
inšpektorja Inšpektorata Republike Slovenije za notranje zadeve (Uradni list RS, št. 126/04) se v 1. členu za prvo alineo
doda nova druga alinea, ki se glasi:
»– inšpektorja za eksplozive;«.
2. člen
V 2. členu se v prvem stavku prvega odstavka za besedo »orožje« beseda »in« nadomesti z vejico, za besedo
»strelivo« pa se pred vejico dodata besedi »in eksplozive«.
V drugem odstavku se število »3« nadomesti s številom
»4«.
3. člen
V prvem odstavku 3. člena se število »3« nadomesti s
številom »4«.
4. člen
Za prilogo št. 3 se doda nova priloga št. 4, ki je sestavni
del tega pravilnika.
5. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-325/2006
Ljubljana, dne 21. decembra 2006
EVA 2006-1711-0040
Dragutin Mate l.r.
Minister
za notranje zadeve
PRILOGA ŠT. 4
PROGRAM POSEBNEGA DELA STROKOVNEGA IZPITA
ZA INŠPEKTORJA ZA EKSPLOZIVE
Program posebnega dela strokovnega izpita za inšpektorja za eksplozive obsega poznavanje določb veljavne zakonodaje na področju eksplozivov:
– Zakon o eksplozivih (Uradni list RS, št. 100/05 –
uradno prečiščeno besedilo);
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– Pravilnik o tehničnih zahtevah za eksplozive (Uradni
list RS, št. 82/03);
– Pravilnik o strokovni usposobljenosti za delo z eksplozivi (Uradni list RS, št. 82/03 in 95/04);
– Pravilnik o posebnih zahtevah za objekte, v katerih so
eksplozivi (Uradni list RS, št. 82/03);
– Pravilnik o evidencah o eksplozivih, ki jih vodijo pravne osebe in podjetniki (Uradni list RS, št. 82/03);
– Pravilnik o izvajanju ognjemetov (Uradni list RS, št.
103/05);
in se nanašajo na vsebine:
– varnostni in drugi ukrepi pri opravljanju dejavnosti
proizvodnje, prometa, uporabe, skladiščenja in uničevanja
eksplozivov ter izvajanja ognjemetov s pirotehničnimi izdelki
in pogoji za opravljanje teh dejavnosti;
– označevanje eksplozivov, tehnične zahteve za eksplozive in listine, ki si jih morajo pridobiti pravne osebe in
podjetniki posamezniki za promet z eksplozivi;
– dokumentacijo, ki jo mora imeti za eksploziva proizvajalec;
– pogoje, ki jih morajo izpolnjevati proizvodni in skladiščni prostori za eksploziva;
– prenos eksplozivov in omejitve pri prenosu;
– uporabo in uničevanje eksplozivov;
– strokovna usposobljenost za dela z eksplozivi;
– evidence, ki jih morajo voditi trgovci z eksplozivi in
proizvajalci eksplozivov;
– pooblastila inšpektorja v zvezi z eksplozivi po Zakonu
o eksplozivih, pooblastila drugih organov za nadzor in razmejitev pristojnosti med temi organi.

5916.

Pravilnik o spremembi Pravilnika o označbi
geografskega porekla Kostelska rakija

Na podlagi četrtega odstavka 47. člena Zakona o
kmetijstvu (Uradni list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno
besedilo) izdaja ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano

PRAVILNIK
o spremembi Pravilnika o označbi geografskega
porekla Kostelska rakija
1. člen
V Pravilniku o označbi geografskega porekla Kostelska
rakija (Uradni list RS, št. 69/03 in 101/05) se v 7. členu druga
in tretja alineja spremenita tako, da se glasita:
»– acetaldehid: max. 800 mg/l a.a.;
– etilacetat: max. 2.500 mg/l a.a.;«.
2. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-393/2006
Ljubljana, dne 13. decembra 2006
EVA 2006-2311-0189
Marija Lukačič l.r.
Ministrica
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
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5917.

Pravilnik o določitvi vrednosti točke za
ugotovitev vrednosti stanovanja

Na podlagi 121. člena Stanovanjskega zakona (Uradni
list RS, št. 18/91-I, 19/91-I – popr., 9/94 – odl. US, 21/94,
29/95 – ZPDF, 23/96, 24/96 – odl. US, 44/96 – odl. US, 1/00,
22/00 – ZJS, 87/02 – SPZ, 29/03 – odl. US in 69/03 – SZ-1) v
zvezi s 196. členom Stanovanjskega zakona (Uradni list RS,
št. 69/03, 18/04-ZVKSES in 47/06-ZEN) in za izvrševanje
13. člena Zakona o uvedbi eura (Uradni list RS, št. 114/06)
izdaja minister za okolje in prostor

PRAVILNIK
o določitvi vrednosti točke za ugotovitev
vrednosti stanovanja
1. člen
Vrednost točke za ugotovitev vrednosti stanovanja je
določena skladno z rastjo vrednosti eura po srednjem tečaju
Banke Slovenije in je 209,43 tolarjev oziroma 0,874 eura.
2. člen
Vrednost točke za ugotovitev vrednosti stanovanja iz
prejšnjega člena, določena v eurih, velja do zaključka privatizacije.
3. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o določitvi vrednosti točke za ugotovitev vrednosti stanovanja (Uradni list RS, št. 122/06).
4. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0071-14/2006
Ljubljana, dne 22. decembra 2006
EVA 2006-2511-0246
Janez Podobnik l.r.
Minister
za okolje in prostor

5918.

Pravilnik o merah in masah vozil v cestnem
prometu

Na podlagi drugega odstavka 214. člena Zakona o varnosti cestnega prometa (Uradni list RS, št. 25/06 – uradno
prečiščeno besedilo) izdaja minister za promet

PRAVILNIK
o merah in masah vozil v cestnem prometu
1. člen
Ta pravilnik v skladu Direktivo Sveta 96/53/ES z dne
25. julija 1996 o določitvi največjih dovoljenih mer določenih
cestnih vozil v Skupnosti v notranjem in mednarodnem prometu in največjih dovoljenih tež v mednarodnem prometu
(UL L št. 235 z dne 17. 9. 1996, str. 59), kot je bila nazadnje
spremenjena z Direktivo 2002/7/ES Evropskega parlamenta
in Sveta z dne 18. februarja 2002 o spremembi Direktive
Sveta 96/53/ES o določitvi največjih dovoljenih mer določenih cestnih vozil v Skupnosti v notranjem in mednarodnem
prometu in največjih dovoljenih tež v mednarodnem prometu
(UL L št. 67 z dne 9. 3. 2002, str. 47), določa največje dovoljene mere in mase določenih kategorij(1) vozil v cestnem
(1) Kategorije vozil so določene v Pravilniku o ugotavljanju
skladnosti vozil (Uradni list RS, št. 30/04)
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prometu ter vrste in vsebino dokazil o skladnosti z določbami
tega pravilnika.
2. člen
(1) Ta pravilnik velja za:
– največje mere in mase motornih vozil kategorij M2,
M3 in N ter priklopnih vozil kategorij O;
– največje mere kmetijskih in gozdarskih traktorjev kategorij T in C ter njihovih priklopnih vozil kategorije R in zamenljivih vlečenih strojev kategorije S, kadar so na gospodarski
vožnji.
(2) Ta pravilnik ne velja za zgibne avtobuse, ki so sestavljeni iz več kot dveh delov.
3. člen
(1) Zahteve glede največjih mer in mas kategorij vozil
iz prejšnjega člena so določene v Prilogi I, ki je sestavni del
tega pravilnika.
(2) Vse največje mere, določene v Prilogi I tega pravilnika, se merijo v skladu z določbami tehnične specifikacije TSV
148 (za cestna vozila) in tehnične specifikacije TSV 422 (za
traktorje in njihove priklopnike oziroma zamenljive vlečene
stroje), brez pozitivnih odstopanj.
4. člen
(1) Izrazi, uporabljeni v tem pravilniku, imajo naslednji
pomen:
– »motorno vozilo« pomeni kakršno koli vozilo, namenjeno vožnji po cesti, ki se premika po cesti z lastno močjo;
– »priklopnik« pomeni priklopno vozilo, namenjeno priključitvi na motorno vozilo (razen polpriklopnikov) ter konstruirano in opremljeno za prevoz blaga;
– »polpriklopnik« pomeni priklopno vozilo brez sprednje
osi, ki je konstruirano tako, da se s sprednjim delom opira na
vlečno vozilo;
– »skupina vozil« pomeni med seboj povezano skupino
najmanj enega vlečnega in najmanj enega priklopnega vozila, ki so v cestnem prometu udeleženi kot celota;
– »klimatizirano vozilo« pomeni kakršno koli vozilo,
katerega zamenljive ali stalne nadgradnje so posebej opremljene za prevoz blaga pri nadzorovanih temperaturah in
katerega stranske stene so, vključno z izolacijo, debele vsaj
45 mm;
– »avtobus« pomeni motorno vozilo, namenjeno prevozu oseb, ki ima poleg sedeža za voznika več kot osem
sedežev;
– »zgibni avtobus« pomeni avtobus, sestavljen iz dveh
ali več togih delov, ki so med seboj povezani s pregibnim
delom, ki omogoča prehajanje oseb iz enega v drugi del;
– »traktor« pomeni motorno vozilo, ki je konstruirano
tako, da vozi, vleče ali potiska določeno zamenljivo opremo in se uporablja za njen pogon ali za vleko priklopnega
vozila;
– »traktorski priklopnik« pomeni vsako vlečeno kmetijsko ali gozdarsko priklopno vozilo, namenjeno predvsem za
prevoz tovora in konstruirano za priklop na traktor za kmetijske ali gozdarske namene;
– »zamenljivi vlečeni stroj« pomeni vsako napravo, ki
se uporablja v kmetijstvu ali gozdarstvu, ki je konstruirana za
vleko s traktorjem ter spremeni ali dopolni njegovo delovanje,
če ta naprava ni niti rezervni del niti delovni pripomoček; lahko vključuje nakladalno ploščad, konstruirano in izdelano za
prevoz orodja in naprav, potrebnih za opravljanje teh nalog
ter za začasno hranjenje materiala, izdelanega ali potrebnega pri delu;
– »največje dovoljene mere« pomenijo največje mere
vozila, kot so določene v Prilogi I tega pravilnika;
– »največja dovoljena skupna masa« pomeni največjo
maso obremenjenega vozila;
– »največja dovoljena osna obremenitev« pomeni največjo obremenitev na obremenjeni osi ali skupini osi;
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– »nedeljiv tovor« pomeni tovor, ki za namene cestnega
prevoza ne more biti razdeljen na dva ali več tovorov brez
pretiranih stroškov ali možnosti poškodb in ga je zaradi mer
ali mase nemogoče prevažati z motornim vozilom, priklopnim
vozilom ali skupino vozil, ki v vseh pogledih ustrezajo temu
pravilniku;
– »tona« pomeni težo mase ene tone in ustreza
9,8 kilonewtonom (kN);
– »zračnemu vzmetenju enakovredno vzmetenje« pomeni vzmetenje, katerega lastnosti so enakovredne lastnostim, ki jih ima zračno vzmetenje in se določajo po postopku,
opisanem v Prilogi II tega pravilnika.
(2) Ostali izrazi, uporabljeni v tem pravilniku, imajo enak
pomen, kot je določen v zakonu, ki ureja varnost cestnega
prometa.
5. člen
(1) V Republiki Sloveniji so lahko udeležena v prometu
vozila v notranjem in mednarodnem prevozu, registrirana ali
dana v uporabo v kateri koli državi, če ta vozila glede njihovih
mas in mer ustrezajo mejnim vrednostim, določenim v Prilogi
I tega pravilnika.
(2) Prejšnji odstavek velja tudi v primeru, če so pristojni
organi države, v kateri so bila vozila registrirana ali dana v
uporabo, dovolili največje mere, ki presegajo mejne vrednosti, določene v Prilogi I tega pravilnika, z izjemo točk 1.1, 1.2,
1.4, 1.4a, 1.5, 1.5a, 1.6, 1.7, 1.8, 4.2 in 4.4.
6. člen
(1) V Republiki Sloveniji je prepovedana udeležba v
prometu vozil in skupin vozil, ki ne ustrezajo zahtevam iz
Priloge I tega pravilnika.
(2) Vozila ali skupine vozil, ki presegajo največje mere
oziroma mase, navedene v Prilogi I tega pravilnika, so lahko
udeleženi v prometu le s posebnim dovoljenjem, ki ga izda
organ pristojen za izredne prevoze, če vozila ali skupine vozil
prevažajo nedeljive tovore.
(3) Na podlagi posebnega dovoljenja, ki ga izda organ
pristojen, za izredne prevoze, lahko opravljajo lokalne prevoze v Republiki Sloveniji za čas poskusne dobe tudi vozila
ali skupine vozil, ki predstavljajo nove tehnologije ali nove
postopke prevoza, ki ne ustrezajo eni ali več zahtevam tega
pravilnika. Organ, ki izda tako dovoljenje, mora o tem nemudoma obvestiti Komisijo Evropske unije.
7. člen
(1) Vozila kategorij M2, M3 in njihova priklopna vozila
kategorij O ter vozila kategorij N2, N3 in njihova priklopna
vozila kategorij O3 in O4, morajo biti opremljena z enim od
naslednjih dokazil:
– »tablico proizvajalca«, izdelano in pritrjeno v skladu s
tehnično specifikacijo TSV 118 in »tablico o merah vozila«,
določeno v Prilogi III tega pravilnika, izdelano in pritrjeno
skladno s tehnično specifikacijo TSV 118;
– eno tablico izdelano in pritrjeno skladno s tehnično
specifikacijo TSV 118, ki vsebuje podatke iz obeh tablic iz
prejšnje alinee;
– dokument, ki ga je izdal organ za posamično odobritev vozil po predpisih o ugotavljanju skladnosti vozil v Republiki Sloveniji. Ta dokument mora vsebovati enake rubrike in
podatke kot tablici iz prve alinee tega odstavka in mora biti v
vozilu na lahko dostopnem mestu za inšpekcijski nadzor in
ustrezno zaščiten.
(2) Če značilnosti vozila ne ustrezajo več značilnostim,
navedenim na dokazilu o skladnosti iz prejšnjega odstavka,
mora pristojni organ dokazilo o skladnosti spremeniti.
(3) Srednji stolpec dokazila o skladnosti z masami iz
prvega odstavka tega člena mora vsebovati podatke o masi
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iz tehnične specifikacije TSV 118. Pri vozilih iz točke 2.2.2 (c)
Priloge I tega pravilnika, je vpis »44 ton« naveden v oklepaju
pod največjo dovoljeno maso skupine vozil.
(4) Na vozilih, registriranih in danih v promet v Republiki
Sloveniji, morajo biti največje mase, dovoljene pri registraciji
oziroma uporabi, navedene v dokazilu o skladnosti z masami
iz prvega odstavka tega člena v levem stolpcu in tehnično
dovoljene mase v desnem stolpcu.
(5) Klimatizirana vozila morajo imeti ATP potrdilo ali
ATP tablico, kot jo zahteva mednarodni Sporazum o mednarodnem prevozu pokvarljivih živil in o specialnih vozilih za
njihov prevoz.
8. člen
Na vozilih, ki imajo dokazila o skladnosti iz prejšnjega
člena, se lahko opravi naključni pregled glede zahtev tega
pravilnika o največjih dovoljenih masah. Pregled glede izpolnjevanja zahtev o največjih dovoljenih merah, se lahko
opravi le, če obstaja sum, da ne ustrezajo zahtevam tega
pravilnika.
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
9. člen
(1) V Republiki Sloveniji so lahko do 31. decembra 2020
udeleženi v prometu avtobusi, registrirani ali dani v uporabo v Republiki Sloveniji pred 1. majem 2004, katerih mere
presegajo zahteve točk 1.1, 1.2, 1.5 in 1.5a Priloge I tega
pravilnika.
(2) Šteje se, da sedlasti vlačilci s polpriklopniki, dani v
uporabo pred 1. januarjem 1991, ki ne izpolnjujejo določb
točk 1.6 in 4.4 Priloge I tega pravilnika, izpolnjujejo zahteve
iz 5. člena tega pravilnika, če ne presegajo skupne dolžine
15,50 m.
10. člen
Z dokazilom iz prvega odstavka 7. člena tega pravilnika
morajo biti opremljena vsa vozila, ki so bila v Republiki Sloveniji prvič registrirana po 1. maju 2004.
11. člen
(1) Z dnem uveljavitve tega pravilnika se prenehata
uporabljati Pravilnik o dimenzijah, masah in opremi vozil
(Uradni list RS, št. 24/96) in Pravilnik o merah in masah vozil
v cestnem prometu (Uradni list RS, št, 45/04).
(2) Ne glede na prejšnji odstavek se določbe 2. do 7.
člena Pravilnika o dimenzijah, masah in opremi vozil (Uradni
list RS, št. 24/96) še naprej uporabljajo za potrebe obračuna
in odmere letnega povračila za uporabo cest, ki ga plačujejo
uporabniki cest za cestna motorna vozila in priklopna vozila,
v skladu z Uredbo o določitvi letnih povračil za uporabo cest,
ki jih plačujejo uporabniki cest za cestna motorna vozila
in priklopna vozila (Uradni list RS, št. 48/98, 55/99, 14/00,
67/00, 74/00, 62/01, 93/01, 68/02, 86/02, 59/03, 45/04, 67/04,
138/04 in 39/05).
12. člen
Ta pravilnik začne veljati 1. januarja 2007.
Št. 37 146-40/2006
Ljubljana, dne 12. decembra 2006
EVA 2006-2411-0062
mag. Janez Božič l.r.
Minister
za promet
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PRILOGA I
NAJVEýJE MERE IN MASE VOZIL
1

NAJVEýJE DOVOLJENE MERE

1.1

Najveþja dolžina:
- motorno vozilo razen avtobusa
- priklopnik
- sedlasti vlaþilec s polpriklopnikom
- motorno tovorno vozilo s priklopnikom
- zgibni avtobus
- dvoosni avtobus
- tri- in veþosni avtobus
- avtobus s priklopnikom
- skupina vozil, prirejena posebej za prevoz
osebnih avtomobilov (samo na avtocestah,
hitrih cestah in glavnih cestah)

1.2

12,00 m
12,00 m
16,50 m
18,75 m
18,75 m
13,50 m
15,00 m
18,75 m

22,00 m

Najveþja širina
a) vozila s toplotno izoliranimi nadgradnjami
z debelino stene najmanj 45 mm
b) traktorji na gospodarski vožnji:
- z dvojnimi pnevmatikami ali s širokimi
pnevmatikami s tlakom najveþ 1,5 bara;
- s priklopniki ali zamenljivimi vleþenimi
ali vgrajenimi stroji
c) vsa ostala vozila

3,06 m
2,55 m

1.3

Najveþja višina (za vsa vozila)

4,20 m

1.4

Snemljive nadgradnje in standardne tovorne
enote kot npr. zabojniki, so vkljuþeni v
merah, opredeljenih v toþkah 1.1, 1.2, 1.3,
1.6, 1.7, 1.8 in 4.4.

1.4a

ýe je na avtobus pritrjen snemljiv dodatek,
kot na primer prtljažnik za smuþi, dolžina
avtobusa, vkljuþno s tem dodatkom, ne sme
presegati najveþje dolžine, doloþene v toþki
1.1.

1.5

Vsako motorno vozilo ali skupina vozil,
morajo biti sposobni voziti v krožnem pasu z
zunanjim polmerom 12,50 m in notranjim
polmerom 5,30 m.

1.5a

Dodatne zahteve za avtobuse
Pri ustavljenem vozilu se na tleh zariše þrta,
ki predstavlja navpiþno ravnino, ki se dotika
zunanje strani vozila na strani, ki je obrnjena
navzven od kroga. Pri zgibnem avtobusu
morata biti oba toga dela v isti ravnini.

Priloga

2,60 m

5
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Ko se vozilo premakne in vstopi v krožni
pas, opisan v toþki 1.5, se nobena toþka
vozila ne sme premakniti preko navpiþne
ravnine za veþ kot 0,60 m.
1.6

Najveþja razdalja med osjo kraljevega þepa in
zadnjim delom polpriklopnika sme biti
12,00 m

1.7

Najveþja razdalja, merjena vzporedno z
vzdolžno osjo skupine vozil, ki jo sestavlja
motorno tovorno vozilo in priklopnik, od
skrajne sprednje zunanje toþke tovornega
prostora za kabino motornega vozila do
skrajne zadnje zunanje toþke priklopnika,
zmanjšana za razdaljo med zadnjo stranjo
motornega vozila in prednjim delom priklopnika sme biti

15,65 m

Najveþja razdalja, merjena vzporedno z
vzdolžno osjo skupine vozil, ki jo sestavlja
motorno tovorno vozilo in priklopnik, od
skrajne sprednje zunanje toþke tovornega
prostora za kabino, do skrajne zadnje toþke
priklopnega vozila sme biti

16,40 m

1.8

2

NAJVEýJA DOVOLJENA SKUPNA MASA VOZILA

2.1
2.1.1
2.1.2

Vozila, ki so del skupine vozil
Dvoosni priklopnik
Triosni priklopnik

2.2
2.2.1

Skupine vozil
Skupina vozil (motorno vozilo in priklopnik) s
petimi ali šestimi osmi
a) dvoosno motorno vozilo s triosnim
priklopnikom
b) triosno motorno vozilo z dvo ali triosnim
priklopnikom

2.2.2

40 ton
40 ton

Skupina vozil (sedlasti vlaþilec s
polpriklopnikom) s petimi ali šestimi osmi
a) dvoosni vlaþilec s triosnim polpriklopnikom
b) triosni vlaþilec z dvo- ali triosnim polpriklopnikom
c) triosni vlaþilec z dvo- ali triosnim polpriklopnikom v kombiniranem prevozu,
- ki prevaža zabojnik (e)
- þe je polpriklopnik ojaþan za prevoze
v nespremljanem prevozu
- þe je polpriklopnik prilagojen prevozu
zamenljivih tovorišþ

2.2.3

18 ton
24 ton

40 ton
40 ton

44 ton
44 ton
44 ton

Skupina vozil (motorno vozilo in priklopnik) s
štirimi osmi, sestavljena iz
6

Uradni list Republike Slovenije

- dvoosnega motornega vozila in dvoosnega
priklopnika
- triosnega motornega vozila (tþ. 2.3.2) in
enoosnega priklopnika
2.2.4
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36 ton
35 (36) ton

Skupina
vozil
(sedlasti
vlaþilec
s
polpriklopnikom) s štirimi osmi, sestavljena
iz dvoosnega vlaþilca in dvoosnega
polpriklopnika, þe je razdalja med osmi
polpriklopnika:

2.2.4.1 med 1,3 in 1,8 m
2.2.4.2 veþja od 1,8 m

36 ton
36 ton*
(* +2 toni, þe je upoštevana najveþja
dovoljena masa motornega vozila (18 ton) in
najveþja dovoljena obremenitev tandemske
osi polpriklopnika (20 ton) in þe je pogonska
os opremljena z dvojnimi pnevmatikami in
zraþnim ali temu enakovrednim vzmetenjem,
kot je doloþeno v Prilogi II)

2.3

Motorna vozila

2.3.1

Dvoosna motorna vozila

18 ton

2.3.2

Triosna motorna vozila

25 ton
(26 ton, þe je pogonska os opremljena z
dvojnimi pnevmatikami in zraþnim ali temu
enakovrednim vzmetenjem, kot je doloþeno v
Prilogi II, ali þe je vsaka pogonska os
opremljena z dvojnimi pnevmatikami, najveþja
obremenitev na vsako os pa ne presega 9,5
tone)

2.3.3

Štiriosna motorna vozila z dvema
krmiljenima osema

2.4

Triosni zgibni avtobusi

3

NAJVEýJA DOVOLJENA OSNA OBREMENITEV

3.1

Enojne osi
Enojna nepogonska os

3.2

31 ton
(32 ton, þe je pogonska os opremljena z
dvojnimi pnevmatikami in zraþnim ali temu
enakovrednim vzmetenjem, kot je doloþeno v
Prilogi II, ali þe je vsaka pogonska os
opremljena z dvojnimi pnevmatikami, najveþja
obremenitev na vsako os pa ne presega 9,5
tone)
28 ton

10 ton

Tandemske osi priklopnikov in polpriklopnikov
Vsota obremenitev posameznih osi
tandemskega sklopa ne sme presegati,
7
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þe je razdalja (d) med osmi:
do 1 m (d < 1,0)
od 1,0 do 1,3 m (1,0  d < 1,3)
od 1,3 do 1,8 m (1,3  d < 1,8)
1,8 m ali veþja (1,8  d)

11 ton
16 ton
18 ton
20 ton

Trojne osi priklopnikov in polpriklopnikov
Vsota obremenitev posameznih osi
triosnega sklopa ne sme presegati,
þe je razdalja (d) med osmi:
do 1,3 m (d  1,3)
od 1,3 do 1,4 m (1,3 < d  1,4)

21 ton
24 ton

Pogonska os
Pogonska os vozil naštetih v toþki 2.2.1
in 2.2.2
pogonska os vozil naštetih v toþkah 2.2.3,
2.2.4, 2.3 in 2.4
Tandemska os motornih vozil
Vsota obremenitev posameznih osi
tandemskega sklopa ne sme presegati,
þe je razdalja med osmi:
do 1 m (d < 1.0)
od 1,0 m do 1,3 m (1,0  d < 1,3)
od 1,3 do 1,8 m (1,3  d < 1,8)

11,5 ton
11,5 ton

11,5 ton
16 ton
18 ton
(19 ton þe je pogonska os opremljena z
dvojnimi pnevmatikami in zraþnim ali temu
enakovrednim vzmetenjem, kot je doloþeno v
Prilogi II, ali þe je vsaka pogonska os
opremljena z dvojnimi pnevmatikami, najveþja
obremenitev vsake osi pa ne presega 9,5
tone)

3.6

V primeru zmanjšane nosilnosti ceste, ko je
osna obremenitev zmanjšana s prometnim
znakom (n.pr. 8 t, 6 t) se dovoljena osna
obremenitev skupine osi (v odvisnosti od
razdalje med osmi) zmanjša v odstotku,
glede na osno obremenitev 10 t (n.pr. 8 t =
80%, 6 t = 60%), pri tem pa obremenitev na
posamezno os v sklopu v nobenem primeru
ne sme preseþi s prometnim znakom
dovoljene obremenitve.

3.7

3.7.1

Pri specialnih priklopnih vozilih, kjer so v
sklopu namešþene štiri ali veþ osi
zaporedoma, je dovoljena osna obremenitev
na vsako posamezno os v sklopu, v
odvisnosti od razdalje med posameznimi
osmi:
od 1,0 m do 1,3 m (1,0  d < 1,3)

7 ton

3.7.2

od 1,3 m do 1,5 m (1,3  d < 1,5)

8 ton
8
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3.7.2

od 1,5 m do 1,8 m (1,5  d < 1,8)

3.8

Pri specialnih priklopnih vozilih, kjer so na
posamezni osi namešþena najmanj štiri
dvojna kolesa, se obremenitev osi iz toþk
3.1, 3.2, 3.3 in 3.7 lahko poveþa za 50 %.

4

DRUGE ZAHTEVE ZA VOZILA

4.1

Vsa vozila
Masa ki jo prenaša ena ali veþ pogonskih
osi vozila ali skupine vozil, ne sme biti
manjša od 25% celotne mase vozila ali
skupine vozil, kadar se uporablja v
mednarodnem prometu.

4.2

Skupine vozil (motorno vozilo in priklopnik)
Razdalja med zadnjo osjo motornega vozila
in prvo osjo priklopnika ne sme biti manjša
od 3,00 m.

4.3

Najveþja dovoljena masa, ki je odvisna od
medosne razdalje vozila:
Najveþja dovoljena masa v tonah štiriosnega
motornega vozila ne sme presegati
petkratne razdalje v metrih med skrajno prvo
in skrajno zadnjo osjo vozila

4.4

Polpriklopniki
Razdalja med osjo kraljevega þepa in katero
koli toþko na sprednji strani polpriklopnika,
merjena vodoravno ne sme presegati
2,04 m.
________________
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PRILOGA II
POGOJI ZA ENAKOVREDNOST DRUGIH SISTEMOV VZMETENJA
Z ZRAýNIM VZMETENJEM NA POGONSKIH OSEH VOZILA

1

DEFINICIJA ZRAýNEGA VZMETENJA
Vzmetni sistem šteje kot zraþno vzmetenje, þe se vsaj 75% vzmetnega uþinka doseže z
zraþnimi vzmetmi.

2

ENAKOVREDNOST Z ZRAýNIM VZMETENJEM
Da lahko vzmetni sistem šteje kot enakovreden zraþnemu vzmetenju, mora izpolnjevati
naslednje pogoje:

2.1

med prostim prehodnim nizkofrekvenþnim navpiþnim nihanjem vzmetene mase nad pogonsko
osjo ali skupino osi, mora biti izmerjena frekvenca in dušenje pri polno obremenjeni vzmeti, v
mejah doloþenih v toþkah 2.3 do 2.5;

2.2

vsaka os mora biti opremljena s hidravliþnimi blažilniki. Na dvojnih oseh morajo biti blažilniki
postavljeni tako, da zmanjšajo nihanje teh osi na najmanjšo možno vrednost.;

2.3

povpreþna stopnja dušenja (D) mora presegati 20% kritiþnega dušenja za vzmetenje v
obiþajnih pogojih s pravilno namešþenimi in delujoþimi hidravliþnimi blažilniki.

2.4

þe so odstranjeni ali izkljuþeni vsi hidravliþni blažilniki stopnja dušenja vzmetenja ne sme
presegati 50% povpreþne stopnje dušenja (D);

2.5

frekvenca vzmetene mase nad pogonsko osjo ali skupino osi pri prostem prehodnem
navpiþnem nihanju, ne sme biti veþja od 2,0 Hz;

2.6

frekvenca in dušenje vzmeti sta podani v toþki 3. Postopki preskušanja za merjenje frekvence
in dušenja so podani v toþki 4.

3

DEFINICIJA FREKVENCE IN DUŠENJA
V tej definiciji se upošteva vzmetena masa M (kg) nad pogonsko osjo ali skupino osi. Os ali
skupina osi ima navpiþno togost med cestišþem in vzmeteno maso K newtonov na meter
(N/m) in koeficient dušenja C v newtonih na meter na sekundo (Ns/m). Pot vzmetene mase v
navpiþni smeri je oznaþena z Z. Enaþba gibanja za prosto nihanje vzmetene mase je:
M

d2 Z
dt

2

C

dZ
 kZ
dt

0

frekvenca nihanja vzmetene mase F (rad/s) pa je:
K
C2

M 4M2

F

dušenje je kritiþno pri C=C0,
kjer je
C0

2 KM

Razmerje med dušenjem in kritiþnim dušenjem je C/C0.
10
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Med prostim prehodnim nihanjem vzmetene mase navpiþno gibanje mase sledi dušeni sinusni
krivulji (slika 2). Frekvenco se lahko doloþi z merjenjem þasa nihajnih ciklov, dokler se jih da
opazovati. Dušenje se doloþi z merjenjem višine zaporednih najvišjih toþk nihajev v isti smeri.
ýe sta amplitudi prvega in drugega vrha v ciklu nihanja A1 in A2, je stopnja dušenja D:
D

C
C0

1
A
ln 1
2S A 2

"ln" pomeni naravni logaritem razmerja amplitud.
4.

POSTOPEK PRESKUŠANJA
Da se s preskusom lahko doloþi stopnja dušenja D, stopnja dušenja brez hidravliþnih
amortizerjev in frekvenca vzmetenja F, je treba vozilo:
a) zapeljati z nizko hitrostjo (5 km/h r 1 km/h) þez 80 mm visoko stopnico, kot je prikazano
na sliki 1. Prehodno nihajne, ki ga je treba analizirati na frekvenco in dušenje, se pojavi, ko
so kolesa pogonske osi že preko stopnice;
ali
b) povleþi navzdol za šasijo tako, da je obremenitev na pogonsko osi 1,5 kratna vrednost
najveþje statiþne vrednosti. Nato se obremenitev hipoma popusti in analizira nihanje, ki pri
tem nastane;
ali
c) povleþi navzgor za šasijo tako, da je vzmetena masa dvignjena za 80 mm nad pogonsko
os. Dvignjeno vozilo se hipoma popusti in analizira nihanje, ki pri tem nastane;
ali
d) izpostaviti drugim ustreznim postopkom, za katere proizvajalec dokaže tehniþni službi, da
so enakovredni.
Vozilo mora biti opremljeno z napravo za beleženje navpiþne komponente nihanja med
pogonsko osjo in šasijo, toþno nad pogonsko osjo. Iz poteka krivulje se lahko izmeri þasovni
interval med prvim in drugim vrhom stiskanja vzmetenja in s tem doloþi frekvenca F ter
razmerje amplitud za doloþanje dušenja. Pri dvojnih pogonskih oseh morata biti napravi za
beleženje navpiþne komponente nihanja pritrjeni med vsako pogonsko osjo in šasijo, vsaka
toþno nad svojo osjo.

Slika 1
Stopnica za preskušanje vzmetenja
Smer vožnje

10 do 20 mm (polmer)
(polmer)
80 mm

2 500 mm

800 mm

11
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Slika 2
Prehodno dušeno nihanje
A1

D=0,05
D=0,2
D=0,7

A2

A3

þas

___________________
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PRILOGA III
TABLICA O MERAH VOZILA
I.
1.
2.
3.
4.
5.

II.

Tablica o merah, po možnosti namešþena ob tablici proizvajalca iz tehniþne specifikacije TSV
118, mora vsebovati naslednje podatke:
ime proizvajalca (*);
identifikacijsko številko vozila (*);
dolžino motornega vozila, priklopnika ali polpriklopnika (L);
širino motornega vozila, priklopnika ali polpriklopnika (W);
podatke o merjenju dolžine skupine vozil:
- razdalja (a) med sprednjo stranjo motornega vozila in središþem naprave za spenjanje na
vleþnem vozilu (vleþna sklopka ali sedlo); v primeru sedla z veþ vleþnimi legami morata biti
navedeni najmanjša in najveþja vrednost (amin in amax)
- razdalja (b) med središþem naprave za spenjanje priklopnika (vleþnim ušesom) oziroma
polpriklopnika (kraljevim þepom) in zadnjim delom priklopnika ali polpriklopnika; v primeru
naprave z veþ vleþnimi toþkami, morata biti navedeni najmanjša in najveþja vrednost (bmin
in bmax).
Dolžina skupine vozil je dolžina motornega vozila in dolžina pripetega priklopnika ali
polpriklopnika, namešþenih v ravni þrti eden za drugim (a + b).
Vrednosti, navedene v dokazilu o skladnosti, morajo toþno ustrezati vrednostim izmerjenim na
vozilu.
______________________
(*) teh podatkov ni treba ponavljati, þe ima vozilo skupno tablico, ki vsebuje tudi podatke o masah in merah)

_________________
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Pravilnik o spremembi Pravilnika o ravnanju
ob izrednih dogodkih

Na podlagi četrtega odstavka 78. člena Zakona o varnosti v železniškem prometu (Uradni list RS, št. 102/04
– uradno prečiščeno besedilo) izdaja minister za promet

Uradni list Republike Slovenije
2. člen
Ta pravilnik začne veljati 1. januarja 2007.
Št. 007-182/2006-3-0006102
Ljubljana, dne 19. decembra 2006
EVA 2006-2411-0081
mag. Janez Božič l.r.
Minister
za promet

PRAVILNIK
o spremembi Pravilnika o ravnanju
ob izrednih dogodkih
1. člen
V Pravilniku o ravnanju ob izrednih dogodkih (Uradni
list RS, št. 108/02, 123/03, 142/04 in 115/05) se v prvem
odstavku 23. člena besedilo »1. januarja 2007« nadomesti z
besedilom »1. januarja 2008«.
2. člen
Ta pravilnik začne veljati 1. januarja 2007.
Št. 007-181/2006-3-0006102
Ljubljana, dne 19. decembra 2006
EVA 2006-2411-0079
mag. Janez Božič l.r.
Minister
za promet

5920.

5921.

Na podlagi tretjega odstavka 50. člena Zakona o varnosti v železniškem prometu (Uradni list RS, št. 102/04
– uradno prečiščeno besedilo) izdaja minister za promet

PRAVILNIK
o spremembi Signalnega pravilnika
1. člen
V Signalnem pravilniku (Uradni list RS, št. 32/02,
112/02, 123/03, 140/04, 87/05 in 115/05) se v 92. členu besedilo »1. januarja 2007« nadomesti z besedilom
»1. januarja 2008«.
2. člen
Ta pravilnik začne veljati 1. januarja 2007.
Št. 007-180/2006-3-0006102
Ljubljana, dne 19. decembra 2006
EVA 2006-2411-0082
mag. Janez Božič l.r.
Minister
za promet

Pravilnik o spremembi Pravilnika o zavorah,
varnostnih napravah in opremi železniških
vozil

Na podlagi 74. člena Zakona o državni upravi (Uradni
list RS, št. 113/05 – uradno prečiščeno besedilo) in za izvrševanje Zakona o varnosti v železniškem prometu (Uradni list
RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo) izdaja minister
za promet

PRAVILNIK
o spremembi Pravilnika o zavorah, varnostnih
napravah in opremi železniških vozil
1. člen
V Pravilniku o zavorah, varnostnih napravah in opremi
železniških vozil (Uradni list RS, št. 6/03, 123/03, 142/04 in
115/05) se v 134. členu besedilo »1. januarja 2007« nadomesti z besedilom »1. januarja 2008«.

Pravilnik o spremembi Signalnega pravilnika

5922.

Pravilnik o spremembah Pravilnika o
vzdrževanju železniških vozil

Na podlagi tretjega odstavka 37. člena Zakona o varnosti v železniškem prometu (Uradni list RS, št. 102/04
– uradno prečiščeno besedilo) izdaja minister za promet

PRAVILNIK
o spremembah Pravilnika o vzdrževanju
železniških vozil
1. člen
Priloga 1 Pravilnika o vzdrževanju železniških vozil
(Uradni list RS, št. 53/02) se spremeni tako, da se glasi:
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PRILOGA 1
(stran 1 od 8)

PREGLEDNICE ROKOV VZDRŽEVANJA VOZIL
PREGLEDNICA 1

VRSTE IN ROKI KONTROLNIH PREGLEDOV VLEýNIH VOZIL
Vrsta
pogona

Vrsta
vozila

Tip
vozila

Delovni rok
(km + 20%)

1

2

3

4

342
Lokomotive
Elektriþni
Mot. garnit.

Lokomotive
Dizelski

Mot. garnit.

Vrsta kontrolnega pregleda
P01)

P12)

P32)

P62)

P122)

5

6

7

8

9

15.000

+

+

+

+

362

13.000

+

+

+

+

363

18.000

+

+

+

+

541

25.000

+

+

+

310/316

20.000

+

+

+

+

311/315

15.000

+

+

+

+

312/3173)

18.000

+

+

+

+

642,
6434)

4.000

+

+

+

+

644

10.000

+

+

+

+

661

7.000

+

+

+

+

664

14.000

+

+

+

+

732

3.000

+

+

+

711

10.000

+

+

+

+

713/715

14.000

+

+

+

+

813/814

10.000

+

+

+

+

+

+
+

1)

Po najveþ 30 dnevih (mejni þasovni rok) v naslednji pregled, þe je bilo vozilo ves þas v uporabi, sicer pa
podaljšano za þas izloþitve.

2)

Po najveþ 60 dnevih (mejni þasovni rok)v naslednji pegled, þe je bilo vozilo ves þas v uporabi, sicer pa podaljšano
za þas izloþitve.

3)

V þasu garanjcijske dobe vozil se upoštevajo roki in ciklusi, ki so doloþeni v odloþbah o obratovanju in navodilih
za vožnjo lokomotiv in elektromotornih garnitur.

4)

Za lokomotive s starimi dizelmotorji se upošteva ciklus kontrolnih pregledov z zaþetnim pregledom P0,
za lokomotive z novimi dizelmotorji pa se upošteva ciklus z zaþetnim kontrolnim pregledom P1.

V primeru, da je bilo vleþno vozilo veþ kot 30 dni neprekinjeno izloþeno iz obratovanja
(garaža...), doloþi lastnik obseg pregleda pred ponovnim obratovanjem.
Po revizijskih pregledih dizel vleþnih vozil se opravi pregled RC po navodilih proizvajalca«.
Priloga
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PRILOGA 1
(stran 2 od 8)
PREGLEDNICA 2

DIZELSKI

ELEKTRI
ýNI

1

Vrsta vozil
2

3

Delovni rok
150
300
4

300
600
5

350
700
6

400
800
7

Lokomotive

d6
+1+1

Motorniki in
garniture

d6
+1+1

311/
315

d6
+1+1

6421
6431)
644
661

Lokomotive
Motorniki in
garniture
Premikalke

1)

ýasovni
rok (let)

Vrsta
pogona

ROKI REVIZIJ VLEýNIH VOZIL

d6
+1+1
d6
+1+1

642
643
813/
814

711

SR
(103 km) + 25 %
VR

450
900
8

600
700
1.200 1.400
9

10

342
362

363

1.200
2.400
11

1.500
3.000
12

541
312/
317

310/
316,

664
713/
715

732

Lokomotive z novim dizelskim motorjem

Opomba: revizije se lahko opravljajo tudi v skladu z desetim odstavkom 50. þlena.

Pred podaljšanjem þasovnega roka revizij vseh vleþnih vozil je treba opraviti naslednja
dela:
- kontrolni pregled zavore v obsegu del RZ-1;
- pregled tekala z ultrazvoþnim pregledom (kontrola koles z meritvami qr mere, debeline in
obrabe obroþa – monobloka, kolesnih razmikov ter kontrolo orahljanosti);
- pregled odbojne in vleþne naprave;
- pregled varnostnih naprav ter
- kontrolni pregled, v katerega zapade vleþno vozilo po ciklusu.
O opravljanju zgoraj navedenih del se mora voditi zapisnik, ki je sestavni del zapisnika na
podlagi katerega pristojni organ izda odloþbo o podaljšanju obratovalnega dovoljenja do
poteka podaljšanja þasovnega roka revizije.
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PRILOGA 1
(stran 3 od 8)
PREGLEDNICA 3

KONTROLNI PREGLEDI IN REVIZIJE PARNIH LOKOMOTIV
Vrsta popravil
1

Roki in ciklusi
2

Pred vsako vožnjo, þe lokomotiva ni bila na vožnji 1
Kontrolni
mesec ali veþ
pregled P0
Po prevoženih 1500km + 10%
Vsaka 3 leta z dvakratnim podaljšanjem za 1 leto, þe
Pregled parnega lokomotiva ni bila na vožnji 6 mesecev ali veþ
kotla
Pred podkurjenjem, þe lokomotiva ni bila zakurjena
oziroma v obratovanju 2 leti in veþ
Ciklusi
kontrolnih
P0 – P1 – P0 – P1 – P0 – P3 ĺ
pregledov
Delovni roki

Delovni rok med kontrolnimi pregledi je 1500 km + 10%

Revizija

d 4+1+1 (let) – SR – VR ĺ

Opombe
3

1. odstavek 52.þl.
2. odstavek 52.þl.
1. odstavek 53.þl.
2. odstavek 53.þl.
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PRILOGA 1
(stran 4 od 8)
Grafiþni prikaz ciklusov kontrolnih pregledov za vleþna vozila
Primer ciklusa kontrolnih pregledov vleþnih vozil z zaþetnim pregledom P0
P0 --P1---P0 --P1 ---P0 --P3 ---P0 --P1 ---P0 --P1 ---P0 --P6 ---P0 --P1 ---P0 --P1 ---P0 --P3 ---P0 --P1 --P0 --P1 ---P0 --P12….


311, 711, 813 in 642/643 - stari dizelski motorji
P6
P3
P1

P3

P1

P0

P0

P1
P0

P0

P1
P0

P1
P0

P0

P1

P1

P0

P0

P0
itd.

Primer ciklusa kontrolnih pregledov vleþnih vozil z zaþetnim pregledom P1
P1 ----P1 ---P3 ---P1 ---P1 ---P6 ---P1 ---P1 ---P3 ---P1 ---P1 ---P12….


310, 312, 342, 362, 363, 644, 661, 664, 732, 713, 642/643, 541 - novi dizelski motorji
P12
P6
P3

P1

P1

P3
P1

P1

P1

P1

P1

P1

P1

itd

P1 - P1 - P1 - P6 - P1 - P1 - P1 - P12 – P1 – P1-……..SR
 E. lok. 541
P12
P6

P1

P1

P1

P6

P1

P1

P1

P1

P1

P1

POMEMBNO: Periodiþne cikluse oznaþujemo s þrko P in številko. Številka doloþa obseg
potrebnih del na posameznem vleþnem vozilu, doloþena pa so v opisih del za doloþen
kontrolni pregled.
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PRILOGA 1
(stran 5 od 8)
PREGLEDNICA 4
ROKI IN CIKLUS KONTROLNIH PREGLEDOV MOTORNIH VOZIL
ZA POSEBNE NAMENE
Vrsta kontrolnega pregleda
Vrsta vozila

1

Merilna vozila
Vozila za strojna
dela na tirih
Odmetalniki
snega

P1

P12

Delovni
rok
(ur + 20 %)

ýasovni
rok
(dni)

Delovni
rok
(ur + 20 %)

ýasovni
rok
(mes.)

Delovni
rok
(ur + 20 %)

ýasovni
rok
(mes.)

100

d 45

600

d9

1200

d 18

100

-

600

-

1200

d 18

-

d 45

-

d9

-

d 18

2

Tirni žerjavi
Dvopotna vozila*

P6

3

4

d 45
200

5

6

d9
1200

d 45

7

d 18
2400

d9

d 18

P1 – P1 – P1 – P1 – P1 – P6 – P1 ……….P12

Ciklus

* Velja za odbojne naprave, spenjalne naprave, pnevmatski sistem in sistem za utirjanje ter
vodenje vozila po tiru.
PREGLEDNICA 5
ROKI IN CIKLUSI REVIZIJ MOTORNIH VOZIL ZA POSEBNE NAMENE
Revizija
Vrsta vozila

1

Merilna vozila
Vozila za strojna
dela na tirih
Odmetalniki
snega

SR
Delovni rok ýasovni rok
(ur + 20%)
(let)
2

3

4.500

4

5

6

6+1+1

-

6+1+1

SR – VR – SR

4.500

5+1

9.000

5+1

SR – VR – SR

-

6+1+1

-

6+1+1

SR – VR – SR

6+1+1

SR – VR – SR

5+1

SR – VR – SR

Tirni žerjavi
Dvopotna vozila*

Ciklus
VR
Delovni rok ýasovni rok
(ur + 20%)
(let)

6+1+1
-

-

10.000

* Velja za odbojne naprave, spenjalne naprave, pnevmatski sistem in sistem za utirjanje ter
vodenje vozila po tiru.
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PRILOGA 1
(stran 6 od 8)
PREGLEDNICA 6

ROKI IN CIKLUSI KONTROLNIH PREGLEDOV POTNIŠKIH VAGONOV
Vrste, osnovni in mejni þasovni roki
ter ciklusi kontrolnih pregledov
P2
P3
Ciklus
P1

Vrste vagonov
1

2

3

4

RIC 4 osni do 200 km/h

d 30 + 15

-

-

P1 – P1 …

5

RIC 4 osni do 160 km/h

d 30 + 15

-

-

P1 – P1 …

RIC 4 osni do 120 km/h

d 30 + 15

-

-

P1 – P1 …

NE 4 osni do 120 km/h

d 30 + 15

P1 – P1 …

3 osni (DDam)

-

d 60 + 20

-

P2 – P2 …

2 osni

-

-

d 90 + 20

P3 - P3…

Muzejski

-

-

d 90 +201)

P3 - P3…

OPOMBA:

1)

Postopek za podaljšanje osnovnega þasovnega roka (+ 6 mesecev)
1. Izvedba del v skladu z Navodilom za izvajanje kontrolnih pregledov (KP) na potniških vagonih SŽ št. 203.03 z
vkljuþenim pregledom VN naprav, grelnih in klimatskih naprav.
2. Pregled ležajev in osi kolesnih dvojic z ultrazvoþnim pregledom

Glej tudi sedmi odstavek 58. þlena.

PREGLEDNICA 7

ROKI IN CIKLUSI REVIZIJ POTNIŠKIH VAGONOV
Ciklusi
revizij

Vrste vagonov

Delovni rok
(km + 20%)

ýasovni rok
(mesecev)

1

2

3

RIC 4 osni do 200 km/h

400.000

d 18

MR – SR – MR – SR…

RIC 4 osni do 160 km/h

400.000

d 18

MR – SR – MR – SR…

RIC 4 osni do 120 km/h

350.000

d 18 +12

MR – MR – SR…

NE 4 osni do 120 km/h

350.000

d 18 +12

MR – MR – SR…

3 osni (DDam)

400.000

d 30 +6

MR – MR – SR…

2 osni

200.000

d 30 +6

MR – MR – SR…

Muzejski

60.000

d 30 +6

MR – MR – SR…

4

Postopek za podaljšanje osnovnega þasovnega roka (+6 in +12 mesecev)
1. Izvedba del v skladu z Navodilom za izvajanje kontrolnih pregledov (KP) na potniških vagonih SŽ št. 203.03 z vkljuþenim
pregledom VN naprav, grelnih in klimatskih naprav.
2. Pregled ležajnih ohišij in zalivk, pregled masti in vležajenja kolesnih dvojic
3. Ultrazvoþni pregled kolesnih dvojic
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PRILOGA 1
(stran 7 od 8)
PREGLEDNICA 8

Konstrukcijske znaþilnosti vagonov

Vrste
vagonov

Ciklusi

ýasovni
(let 2))

Roki
Delovni
(tkm1))

Hitrost (km/h)

ROKI IN CIKLUSI KONTROLNIH PREGLEDOV TOVORNIH VAGONOV

2

3

6

4

5

Fals, Tals

KP

2,5

Uacs

KP

0,5

Z

KP

3

Utz

KP

3

vse vrste

KP

3

1

Specialni štiriosni odprti vagoni z boþnimi
stranicami za gravitacijsko praznjenje
100

Posebni štiriosni vagoni cisterne za prevoz
praškastih snovi
Štiriosni vagoni cisterne za prevoz tekoþin in
plinov pod tlakom
Službeni vagoni za tovorne vlake

120 Vagoni za SS promet
1)
2)

Glej þetrti odstavek 61. þlena.
Dovoljena je prekoraþitev þasovnih rokov za najveþ 45 dni
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PRILOGA 1
(stran 8 od 8)

PREGLEDNICA 9
ROKI IN CIKLUSI REVIZIJ TOVORNIH VAGONOV

1

2

120 Vagoni za SS promet
Odprti dvoosni vagoni
Odprti štiriosni vagoni
Specialni štiriosni odprti vagoni z boþnimi loputami
za gravitacijsko praznjenje
Specialni štiriosni odprti vagoni z boþnimi stranicami
za gravitacijsko praznjenje
Zaprti dvoosni in štiriosni vagoni z oblogo iz vagonke
ali jeklene ploþevine
Zaprti dvoosni in štiriosni vagoni s pomiþnimi
boþnimi stranicami
Navadni dvoosni plošþniki z nizkimi preklopnimi
stranicami
Specialni plošþniki s posameznimi osmi
100 ýlenkasti vagoni, sestavljeni iz vagonskih enot
Štiriosni plošþniki
Specialni štiriosni plošþniki
Posebni zaprti vagoni s pomiþno streho in loputami
za gravitacijsko razkladanje
Posebni zaprti štiriosni in dvoosni vagoni s pomiþno
streho in boþnimi vrati

90
60

Posebni štiriosni vagoni s posodami za prevoz
praškastih snovi
Službeni vagoni
Štiriosni vagoni s posodami za prevoz tekoþin in
plinov pod tlakom
Ostali vagoni za S promet
Vagoni teh lastnosti
Vagoni teh lastnosti

OPOMBA:

Vrste
vagonov
3

Ciklusi
6

4

ýasovni
rok (let 2))

Konstrukcijske znaþilnosti vagonov

Delovni
rok (tkm1))

Hitrost
(km/h)

Roki

5

vse vrste
Es
Ea

SR – SR
SR – SR
SR – SR

6
5
6

F

SR – SR

6

Fals

SR – SR

5

G

SR – SR

6

H

SR – SR

6

K

SR – SR

6

L
R
S

SR - SR
SR – SR
SR – SR
SR – SR

6
X2)
6
6

T

SR – SR

6

Tals,Taems,
Taehms,
Tbikks, Tms

SR – SR

5

Uacs

SR – SR

6

Utz

SR – SR

6

Z

SR – SR

6

razne vrste
razne vrste
razne vrste

SR – SR
SR – SR
SR – SR

6
6
4

ýasovni roki revizij vagonov z drsnimi ležaji so 4 leta, ne glede na hitrost. Vagoni z roki revizij 6 let morajo
izpolnjevati pogoje, skladne z doloþbami RIV-a, v nasprotnem je rok revizije 4 leta.

Postopek za podaljašanje osnovnega þasovnega roka (+ 6 mesecev) pri tovornih vagonih za notranji promet:
1. Izvedba del v skladu s predpisanim postopkom obveznih del pri izrednih popravilih z odstavitvijo tovornih vagonov
in sicer: splošni pregled vagona zaradi ugotavljanja napak, deformacij, obrabe in korozije;.. kontrola funkcionalnih
razmikov na podstavnem voziþku oziroma tekalu dvo osnega vagona; kontrola koles, qr mere, kolesnih razmikov,
debeline obroþa (monobloka), kontrola orahljanosti;..preizkus zraþne zavore RZ-1; kontrola in pregled odbojne in
vleþne naprave; pleskanje, osvežitev napisov in mazanje drsnih mest; pregled in ureditev specialnih sklopov in
posebnih naprav na vagonu.
2. Pregled ležajev in osi kolesnih dvojic z ultrazvoþnim pregledom
1)
2)

Glej þetrti odstavek 61. þlena.
Roki revizij vagonskih enot þlenkastih vagonov se doloþajo v skladu z osnovno vrsto.
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PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
2. člen
Roki in ciklusi vzdrževanja vozil, navedeni v prilogi 1
pravilnika, se začnejo uporabljati 1. januarja 2007.
3. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 2610-12/2003-7-0006102
Ljubljana, dne 19. decembra 2006
EVA 2006-2411-0080
mag. Janez Božič l.r.
Minister
za promet

5923.

Št.

SKLEP
razširjene komisije EUROCONTROL št. 93
o spremembi pogojev uporabe sistema
pristojbin na zračnih poteh in plačilnih pogojev,
ki se glasi:
»razširjena komisija,
ob upoštevanju Mednarodne konvencije EUROCONTROL o sodelovanju za varnost zračne plovbe, spremenjene 12. februarja 1981 v Bruslju, in zlasti njenega drugega
odstavka 5. člena;
ob upoštevanju Večstranskega sporazuma o pristojbinah na zračnih poteh z dne 12. februarja 1981, in zlasti
njegove točke e) drugega odstavka 3. člena, točke f) drugega
odstavka 3. člena in točke a) prvega odstavka 6. člena;
ob upoštevanju pogojev uporabe sistema pristojbin na
zračnih poteh in plačilnih pogojev, v nadaljnjem besedilu:
pogoji uporabe;
na predlog razširjenega odbora in začasnega sveta;
sprejema naslednji sklep:
1. člen
Besedilo točke c) prvega odstavka 8. člena pogojev
uporabe se nadomesti z naslednjim besedilom:

Stran

15855

»poleti, ki so opravljeni izključno za prevoz vladarjev in
članov njihove ožje družine, voditeljev držav, voditeljev vlad
in ministrov vlad na uradni dolžnosti. V teh primerih mora biti
polet označen kot tak z ustrezno oznako statusa ali opombo
v načrtu leta;«.
2. člen
Ta sklep začne veljati z dnem podpisa.
Bruselj, dne 16. 10. 2006
Za predsednika Komisije
B. KVASNICA
Podpredsednik Komisije«
Št. 540-12/2006/35-0041085
Ljubljana, dne 15. decembra 2006
EVA 2006-2411-0077
mag. Janez Božič l.r.
Minister
za promet

Sklep razširjene komisije EUROCONTROL
št. 93 o spremembi pogojev uporabe sistema
pristojbin na zračnih poteh in plačilnih
pogojev

Na podlagi 3. člena Zakona o ratifikaciji večstranskega
sporazuma o pristojbinah na zračnih poteh (Uradni list RS
– MP, št. 11/95), 10. člena Pogojev uporabe sistema pristojbin na zračnih poteh in plačilnih pogojev Evropske organizacije za varnost zračne plovbe – EUROCONTROL (Uradni
list RS, št. 77/95, 42/97, 14/02 in 42/03) in 1. člena Odredbe
o pristojbinah na zračnih poteh (Uradni list RS, št. 77/95 in
42/97) minister za promet objavlja

138 / 28. 12. 2006 /

5924.

Odločba o soglasju k dopolnitvi Akta o
ustanovitvi Ustanove – Centra za evropsko
prihodnost

Ministrstvo za zunanje zadeve na podlagi 3., 12. in
17. člena Zakona o ustanovah (Uradni list RS, št. 70/05
– uradno prečiščeno besedilo) v upravni zadevi izdaje soglasja k dopolnitvi Akta o ustanovitvi Ustanove – Centra za
evropsko prihodnost, v skladu s pooblastilom ministra za
zunanje zadeve z dne 17. 10. 2005, izdaja naslednjo

ODLOČBO
o soglasju k dopolnitvi Akta o ustanovitvi
Ustanove – Centra za evropsko prihodnost
S to odločbo se izdaja soglasje k dopolnitvi Akta o ustanovitvi Ustanove – Centra za evropsko prihodnost, sestavljeni v obliki notarskega zapisa opr. št. SV-1361/06 z dne 8. 12.
2006, ki ga je sestavila notarka Nataša Erjavec, s katero je
ustanoviteljica Republika Slovenija, ki jo zastopa Vlada Republike Slovenije, na podlagi sklepa št. 01408-9/2006/5 z dne
26. 10. 2006 dodatno določila dejavnosti Ustanove – Centra
za evropsko prihodnost (drugi odstavek 5. člena).
Šifra: ZKD-4412/06
Ljubljana, dne 11. decembra 2006
Aljaž Gosnar l.r.
generalni sekretar
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USTAVNO SODIŠČE
5925.

Odločba o razveljavitvi sodb Vrhovnega
sodišča in Upravnega sodišča ter odpravi
odločbe Ministrstva za okolje in prostor

Številka: Up-89/05-16
Datum: 7. 12. 2006

ODLOČBA
Ustavno sodišče je v postopku odločanja o ustavni
pritožbi A. A. iz Ž., ki ga zastopa B. B., odvetnik v Z., na seji
7. decembra 2006

odločilo:
1. Sodba Vrhovnega sodišča št. I Up 806/2001 z dne
18. 11. 2004 in sodba Upravnega sodišča št. U 1982/97 z
dne 20. 6. 2001 se razveljavita.
2. Odločba Ministrstva za okolje in prostor
št. 35101/095/95 z dne 6. 6. 1997 se odpravi.
3. Zadeva se vrne Ministrstvu za okolje in prostor v
novo odločanje.

Obrazložitev
A.
1. Pritožnik je, kot lastnik zemljišč, nad katerimi potekajo električni vodi daljnovoda, predlagal obnovo postopka,
končanega z odločbo Republiškega komiteja za industrijo
in gradbeništvo št. 351-01/89 z dne 8. 11. 1989, s katero
je bilo izdano gradbeno dovoljenje za gradnjo daljnovoda.
Ministrstvo za okolje in prostor je dovolilo obnovo postopka,
in sicer tako, da se v postopek kot stranka pritegne pritožnik,
ki kot lastnik teh zemljišč ni imel možnosti udeležbe v tem
postopku, da bi v tem postopku lahko varoval svoje pravice
in pravne koristi. Ministrstvo je v obnovljenem postopku z
odločbo št. 35101/095/95 z dne 6. 6. 1997 odločilo, da ostane navedena odločba v veljavi. Upravno sodišče je tožbo
pritožnika zoper to odločbo zavrnilo, Vrhovno sodišče je
odločitev potrdilo in pritožbo pritožnika zavrnilo. Pritrdilo je
stališču Ministrstva in Upravnega sodišča, da investitor gradnje daljnovoda ni bil dolžan izkazati pravice razpolaganja
na zemljiščih pritožnika, ker preko njih potekajo le električni
vodi daljnovoda. Do trajne zasedenosti njegovega zemljišča
naj bi prišlo le v primeru, če bi na njih stali daljnovodni stebri. Na pritožnikov ugovor, da so električni vodi sestavni del
daljnovoda, je odgovorilo, da to sicer drži, ker pa stebri za
postavitev vodov niso postavljeni na njegovih zemljiščih, se
z navedeno gradnjo ne posega v pritožnikovo razpolagalno
pravico na zemljiščih pod njimi. Vprašanje morebitne manjvrednosti zemljišč zaradi navedenega posega pa naj bi bilo
le predmet spora pred sodiščem splošne pristojnosti.
2. Pritožnik v ustavni pritožbi uveljavlja kršitve 14., 15.,
16. in 33. člena Ustave. Kršitev 14. člena Ustave utemeljuje
z navedbo, da ga je Ministrstvo obravnavalo neenako z
drugimi lastniki zemljišč, preko katerih poteka daljnovod,
saj je investitor moral dokazati pravico razpolaganja na
njih. Ministrstvo naj bi z navedeno odločitvijo kršilo tudi pritožnikovo pravico do zasebne lastnine iz 33. člena Ustave,
saj naj bi brez pravne podlage omejilo njegovo lastninsko
pravico na navedenih zemljiščih. Pri tem naj bi se sklicevalo
na javni interes, ki pa naj ne bi bil izkazan oziroma ugotovljen z odločbo pristojnega organa. Z izpodbijano odločbo
naj bi Ministrstvo kršilo tudi tretji odstavek 15. člena Ustave.
Upravno sodišče je s potrditvijo izpodbijane odločitve Ministrstva zagrešilo iste kršitve. Stališče Upravnega sodišča,
da investitorju ni treba izkazati pravice razpolaganja z ze-
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mljišči pritožnika, ker na pritožnikovem zemljišču ne stoji
nosilni steber daljnovoda in zato ta niso trajno obremenjena,
ocenjuje kot nerazumljivo in pravno napačno. Poudarja,
da so električni vodi sestavni in celo bistveni del vsakega
električnega daljnovoda kot objekta, za katerega je bilo v
konkretnem primeru treba pridobiti gradbeno dovoljenje.
Navedeno naj bi izhajalo iz takrat veljavnega Zakona o graditvi objektov (Uradni list SRS, 34/84 in nasl. ter Uradni list
RS, št. 59/96 – v nadaljevanju ZGO), po katerem je objekt
sam gradbeni objekt ali gradbeni objekt z vgrajenimi napeljavami, napravami in opremo, ki služijo objektu oziroma
tehnološkemu procesu investitorjeve dejavnosti (2. člen).
Pritožnik se ne strinja z utemeljitvijo Upravnega sodišča,
da je pravna podlaga za njegovo odločitev v določbah
Zakona o temeljnih lastninskopravnih razmerjih (Uradni list
SFRJ, 6/80 – ZTLR). Meni, da bi prav na podlagi določb
tega predpisa Upravno sodišče moralo zaključiti, da mora
investitor gradnje daljnovoda izkazati pravico razpolaganja
z zemljišči, preko katerih so napeljani daljnovodi. Ker je
Vrhovno sodišče potrdilo odločitev Upravnega sodišča, naj
bi tudi samo ponovilo vse opisane kršitve. Dodaja še, da
njegove dosedanje trditve o nujnosti razpolagalne pravice
investitorja potrjujejo vsi posegi investitorja na pritožnikovih
zemljiščih po izdaji gradbenega dovoljenja. Ti naj bi bili
izvedeni ob sami gradnji objekta in naj bi se v enakomernih
časovnih obdobjih nadaljevali po postavitvi objekta, zaradi
ohranjanja gospodarske funkcije objekta kot tudi zaradi
popravil in rednih pregledov objekta.
3. Senat Ustavnega sodišča je dne 4. 9. 2006 ustavno
pritožbo sprejel v obravnavo. V skladu z določbo 56. člena Zakona o Ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 15/94
– v nadaljevanju ZUstS) je bila ustavna pritožba poslana
Vrhovnemu sodišču in v skladu z določbo 22. člena Ustave tudi stranki z nasprotnim interesom v upravnem sporu
(Ministrstvo za okolje in prostor). Na ustavno pritožbo nista
odgovorila.
B.
4. Pritožnik navaja, da je stališče, da za sporni poseg
na njegovem zemljišču ni bilo treba izkazati pravice razpolaganja, v neskladju s pravico do zasebne lastnine iz 33. člena
Ustave. Ustavno sodišče je zato preizkusilo, ali je to stališče
v neskladju z navedeno ustavno pravico.
5. V konkretnem primeru gre za gradnjo daljnovoda
preko pritožnikovega zemljišča. Daljnovod je v smislu Zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list
SRS, št. 18/84 in nasl. ter Uradni list RS, št. 26/90 in nasl.
– v nadaljevanju ZUN) infrastrukturni objekt oziroma naprava. Zaradi posebnosti, ki spremljajo načrtovanje in gradnjo
infrastrukturnih objektov in naprav, je ZUN predvideval izdelavo posebne oblike prostorskih izvedbenih načrtov, tj.
lokacijskih načrtov, ki so bili podlaga za izdajo lokacijskih
dovoljenj za gradnjo teh objektov. Te posebnosti, kot seveda
že sama oblika oziroma »izgled« teh objektov, kažejo na
to, da sodi daljnovod kot vrsta infrastrukture v primerjavi
s »klasičnimi« gradbenimi objekti (stanovanjskimi hišami,
ipd.) med »netipične« oblike gradbenih objektov. Člen 2
ZGO opredeljuje objekt kot gradbeni objekt ali gradbeni
objekt z vgrajenimi napeljavami, napravami in opremo, ki
služijo objektu, oziroma tehnološkemu procesu investitorjeve dejavnosti, ali samo napeljave, naprave in oprema, če
predstavljajo tehnično, tehnološko ali funkcionalno celoto in
se lahko samostojno uporabljajo, oziroma če se vgrajujejo
v objekt. Ker je daljnovod kot objekt celota stebrov in električnih vodov, pomeni že zgolj napeljava električnih vodov
preko pritožnikovega zemljišča brez njegovega soglasja
poseg v njegovo lastninsko pravico.
6. Po 69. členu Ustave se lahko lastninska pravica na
nepremičnini odvzame ali omeji v javno korist proti odškodnini pod pogoji, ki jih določa zakon. Po 36. členu ZGO mora
investitor zahtevi za izdajo gradbenega dovoljenja predložiti
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tudi dokazilo o pravici razpolaganja z zemljiščem. To pomeni,
da mora investitor gradnje daljnovoda izkazati pravico razpolaganja na vseh zemljiščih oziroma delih zemljišč, preko
katerih poteka trasa (koridor) daljnovoda. Glede na navedeno
je stališče upravnega organa in sodišč, da investitor gradnje
daljnovoda ni dolžan izkazati pravice razpolaganja z zemljiščem pritožnika, če preko njegovega zemljišča potekajo le
električni vodi, v neskladju s pravico do zasebne lastnine iz
33. člena Ustave.
7. Ker je bil z izpodbijanimi odločbami kršen 33. člen
Ustave, je Ustavno sodišče sodbi Upravnega in Vrhovnega
sodišča razveljavilo, odločbo Ministrstva odpravilo ter zadevo vrnilo v novo odločanje upravnemu organu (prvi odstavek 59. člena ZUstS). Ministrstvo bo zato moralo v obnovi
postopka, končanega z odločbo Republiškega komiteja za
industrijo in gradbeništvo št. 351-01/89 z dne 8. 11. 1989, s
katero je bilo izdano gradbeno dovoljenje za gradnjo daljnovoda, ponovno odločiti.
8. Ker je Ustavno sodišče ustavni pritožbi ugodilo že
iz tega razloga, se ni bilo treba spuščati v presojo drugih
zatrjevanih kršitev.

129/06) ter Zakonom o medijih (Uradni list RS, št. 110/06
– UPB1), imajo v tem aktu uporabljeni izrazi naslednji pomen:
1. Pokritost prebivalstva je število prebivalcev Republike Slovenije, ki lahko sprejemajo radiodifuzni radijski ali
televizijski program na območju pokrivanja.
2. Območje pokrivanja je območje pokrivanja radiodifuzne postaje, v katerem Agencija za pošto in elektronske komunikacije Republike Slovenije ščiti sprejem signala imetnika
odločbe o dodelitvi radijskih frekvenc. Območje pokrivanja je
določeno z izrekom odločbe o dodelitvi radijskih frekvenc za
radiodifuzne postaje.
3. Raster prebivalstva je zemljevid Slovenije, razdeljen
na kvadrate s stranico 25 m, kjer je vsakemu kvadratu pripisano število prebivalcev, ki imajo prijavljeno stalno bivališče
na tem območju.
4. Oddajnik ali pretvornik je radiodifuzna radijska ali
televizijska naprava za razširjanje radijskih valov, ki deluje
na lokaciji in pod pogoji, določenimi z odločbo o dodelitvi
radijskih frekvenc.

C.
9. Ustavno sodišče je sprejelo to odločbo na podlagi prvega odstavka 59. člena ZUstS v sestavi: predsednik
dr. Janez Čebulj ter sodnice in sodniki Lojze Janko, mag.
Marija Krisper Kramberger, Milojka Modrijan, dr. Ciril Ribičič,
dr. Mirjam Škrk, Jože Tratnik in dr. Dragica Wedam Lukić.
Odločbo je sprejelo soglasno.

3. člen
(izračun pokritosti prebivalstva posameznega radijskega ali
televizijskega oddajnika ali pretvornika)
Pokritost prebivalstva posameznega radijskega ali televizijskega oddajnika ali pretvornika se določi tako, da se
območje pokrivanja tega oddajnika ali pretvornika preslika
na raster prebivalstva ter predstavlja vsoto prebivalcev tistih
kvadratov, ki jih območje pokrivanja pokrije v celoti.

Predsednik
dr. Janez Čebulj l.r.

DRUGI DRŽAVNI ORGANI
IN ORGANIZACIJE
5926.

Splošni akt o načinu ugotavljanja pokritosti
prebivalstva na območju Republike Slovenije
z analognimi prizemnimi radijskimi ali
televizijskimi programi, ki se razširjajo po
radijskih frekvencah za analogno radiodifuzijo

Na podlagi osmega odstavka 58. člena Zakona o medijih (Uradni list RS, št. 110/06 – UPB1), izdaja direktor Agencije pošto in elektronske komunikacije Republike Slovenije

SPLOŠNI AKT
o načinu ugotavljanja pokritosti prebivalstva
na območju Republike Slovenije z analognimi
prizemnimi radijskimi ali televizijskimi programi,
ki se razširjajo po radijskih frekvencah za
analogno radiodifuzijo
1. člen
(vsebina akta)
Ta splošni akt podrobneje določa način izračuna ugotavljanja pokritosti prebivalstva na območju Republike Slovenije z analognimi prizemnimi radijskimi ali televizijskimi
programi, ki se razširjajo po radijskih frekvencah za analogno
radiodifuzijo.
2. člen
(uporabljeni izrazi)
Poleg izrazov, določenih z Zakonom o elektronskih komunikacijah (Uradni list RS, št. 43/04, 86/04 – ZVOP-1 in

4. člen
(izračun pokritosti prebivalstva s posameznim radijskim ali
televizijskim programom)
(1) Pokritost prebivalstva s posameznim radijskim ali
televizijskim programom predstavlja vsoto pokritosti prebivalstva posameznih radijskih ali televizijskih oddajnikov ali
pretvornikov, ki oddajajo ta program.
(2) Pri območjih, ki jih prekriva več radijskih ali televizijskih oddajnikov ali pretvornikov, ki oddajajo isti program,
se število prebivalcev na tem, večkrat prekritem območju,
upošteva le enkrat.
5. člen
(delež pokritost prebivalstva s posameznim radijskim ali
televizijskim programom)
Delež pokritosti prebivalstva s posameznim radijskim
ali televizijskim programom se izračuna tako, da se pokritost
prebivalstva posameznega radijskega ali televizijskega programa deli z vsoto pokritosti prebivalstva vseh radijskih ali
televizijskih programov, ki imajo veljavne odločbe o dodelitvi
radijskih frekvenc.
6. člen
(začetek veljavnosti akta)
Ta splošni akt začne veljati naslednji dan po objavi v
Uradnem listu Republike Slovenije.
Številka: 3816-31/2006
Ljubljana, dne 26. november 2006
EVA 2006-2111-0119
Tomaž Simonič l.r.
Direktor
K temu splošnemu aktu je dalo soglasje Ministrstvo za
kulturo Republike Slovenije pod št. 006-179/2005-144 z dne
7. 12. 2006.
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Metodološko navodilo za predložitev letnih
poročil pravnih oseb javnega prava

Na podlagi 5. točke 15. člena Sklepa o ustanovitvi
Agencije Republike Slovenije za javnopravne evidence in
storitve (Uradni list RS, št. 53/02 in 87/02) Svet Agencije
Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve
izdaja

METODOLOŠKO NAVODILO
za predložitev letnih poročil pravnih oseb
javnega prava
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1.
To navodilo določa rok in način predložitve letnih
poročil, ki jih morajo Agenciji Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (v nadaljevanju AJPES)
v skladu z 51. členom Zakona o računovodstvu (Uradni
list RS, št. 23/99 in 30/02), z Zakonom o državni statistiki
(Uradni list RS, št. 45/95 in 9/01) in z Letnim programom
statističnih raziskovanj predložiti pravne osebe javnega
prava.
2.
(1) Pravne osebe javnega prava so proračun, proračunski uporabniki in druge osebe javnega prava, ki so
uporabniki enotnega kontnega načrta po 13. členu Zakona
o računovodstvu.
(2) Pravne osebe javnega prava sestavijo letna poročila v skladu s Pravilnikom o sestavljanju letnih poročil za
proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega
prava (Uradni list RS, št. 115/02, 21/03, 134/03 in 126/04).
V skladu s 4. in 6. členom tega pravilnika je letno poročilo
sestavljeno iz računovodskih izkazov, pojasnil k izkazom
in poslovnega poročila.
3.
Pravne osebe javnega prava predložijo letna poročila prek spletnega portala AJPES, s strani odgovorne
osebe podpisana obvestila za AJPES pa pristojni izpostavi AJPES, na območju katere imajo sedež poslovanja
(PRILOGA 1).
II. ROK IN NAČIN PREDLOŽITVE LETNIH POROČIL
4.
Pravne osebe javnega prava v skladu s prvim odstavkom 51. člena Zakona o računovodstvu letna poročila
predložijo AJPES do zadnjega dne v mesecu februarju
tekočega leta za preteklo koledarsko leto.
5.
(1) Pravne osebe javnega prava predložijo letna poročila za zagotovitev javnosti podatkov in za državno
statistiko prek spletnega portala AJPES: http://www.ajpes.
si/. Računovodske izkaze predložijo z neposrednim vnosom podatkov v spletno aplikacijo, pojasnila k izkazom in
poslovno poročilo pa v obliki PDF datoteke, ki jo uvozijo
prek spletnega portala AJPES.
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(2) Po končanem vnosu podatkov računovodskih izkazov prek spletnega portala AJPES morajo pravne osebe
javnega prava te podatke potrditi:
– s kvalificiranim digitalnim potrdilom, pri čemer morajo AJPES predhodno predložiti izpolnjeno in podpisano
obvestilo o uporabi kvalificiranih digitalnih potrdil za podpisovanje letnih poročil (PRILOGA 2)
ali
– z obvestilom za AJPES, izpisanim iz spletne aplikacije, ki ga podpiše odgovorna oseba pravne osebe javnega
prava. Obvestilo za AJPES predložijo pristojni izpostavi
AJPES osebno ali po pošti s povratnico.
(3) Po predložitvi pojasnil k izkazom in poslovnega
poročila, združenih v eni PDF datoteki, ki jo uvozijo prek
spletnega portala AJPES, morajo pravne osebe javnega
prava predložitev PDF datoteke potrditi na način, opisan v
drugem odstavku te točke (s kvalificiranim digitalnim potrdilom ali s podpisanim obvestilom za AJPES).
(4) Neposredni in posredni proračunski uporabniki
izpolnijo tudi Izjavo o oceni notranjega nadzora javnih
financ, ki je del spletne aplikacije za vnos podatkov računovodskih izkazov. Potrdijo jo na način, opisan v drugem
odstavku te točke (s kvalificiranim digitalnim potrdilom ali
s podpisanim obvestilom za AJPES).
(5) Spletna aplikacija je dosegljiva na spletnem portalu AJPES: http://www.ajpes.si/ po izbiri naslova »Predložitev podatkov«, »Letna poročila« in rubrike »Program
za vnos«.
(6) Pravne osebe javnega prava, ki ne razpolagajo z
ustrezno računalniško opremo za elektronsko posredovanje podatkov, imajo možnost vnosa podatkov letnih poročil
v krajevno pristojni izpostavi AJPES.
(7) Podrobnejša navodila v zvezi s predlaganjem letnih poročil v elektronski obliki in v zvezi z elektronskim
podpisovanjem AJPES objavi na spletnem portalu.
III. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
6.
Zoper pravno osebo javnega prava, ki ne predloži
letnega poročila v dveh mesecih po koncu koledarskega
leta (51. člen Zakona o računovodstvu), AJPES uvede
postopek o prekršku na podlagi 50. člena Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 70/06 – prečiščeno besedilo in
115/06)
7.
Z uveljavitvijo tega navodila preneha veljati Metodološko navodilo za predložitev letnih poročil pravnih oseb
javnega prava (Uradni list RS, št. 112/05).
8.
To navodilo začne veljati naslednji dan po objavi v
Uradnem listu Republike Slovenije, prvič pa se uporabi za
predložitev letnih poročil za koledarsko leto 2006.
Št. 112-3/2006
Ljubljana, dne 8. decembra 2006
EVA 2006-1611-0205
Predsednica
Sveta Ajpes
Andreja Kert l.r.
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PRILOGA 1
PREGLED KRAJEVNO PRISTOJNIH IZPOSTAV AGENCIJE REPUBLIKE SLOVENIJE ZA JAVNOPRAVNE EVIDENCE IN STORITVE
(AJPES) ZA POSLOVNE SUBJEKTE Z OBMOýJA POSAMEZNIH OBýIN

IZPOSTAVA CELJE, Gubþeva 2, 3000 CELJE
149-BISTRICA OB SOTLI,
151-BRASLOVýE,
011-CELJE,
154-DOBJE,
155-DOBRNA,
051-KOZJE,

057-LAŠKO,
092-PODýETRTEK,
173-POLZELA,
174-PREBOLD,
099-RADEýE,
106-ROGAŠKA SLATINA,

107-ROGATEC,
114-SLOVENSKE KONJICE,
120-ŠENTJUR,
124-ŠMARJE PRI JELŠAH,
127-ŠTORE,
184-TABOR,

137-VITANJE,
139-VOJNIK,
189-VRANSKO,
144-ZREýE,
190-ŽALEC

050-KOPER - CAPODISTRIA,
090-PIRAN - PIRANO,

111-SEŽANA

IZPOSTAVA KOPER, Pristaniška ulica 10, 6000 KOPER
019-DIVAýA,
035-HRPELJE-KOZINA,

040-IZOLA - ISOLA,
049-KOMEN,

IZPOSTAVA KRANJ, Slovenski trg 2, 4000 KRANJ
003-BLED,
004-BOHINJ,
012-CERKLJE NA GORENJSKEM,
027-GORENJA VAS-POLJANE,
207-GORJE,
041-JESENICE,

163-JEZERSKO,
052-KRANJ,
053-KRANJSKA GORA,
082-NAKLO,
095-PREDDVOR,
102-RADOVLJICA,

117-ŠENýUR,
122-ŠKOFJA LOKA,
131-TRŽIý,
146-ŽELEZNIKI,
147-ŽIRI,
192-ŽIROVNICA

IZPOSTAVA KRŠKO, Cesta 4. julija 42, 8270 KRŠKO
009-BREŽICE,

197-KOSTANJEVICA NA KRKI,

054-KRŠKO,

110-SEVNICA

064-LOGATEC,
208-LOG - DRAGOMER,
068-LUKOVICA,
071-MEDVODE,
072-MENGEŠ,
077-MORAVýE,
123-ŠKOFLJICA,

194-ŠMARTNO PRI LITIJI,
186-TRZIN,
134-VELIKE LAŠýE,
138-VODICE,
140-VRHNIKA

205-SVETI TOMAŽ,
204-SVETA TROJICA V
SLOVENSKIH GORICAH
118-ŠENTILJ,
185-TRNOVSKA VAS,
135-VIDEM,
141-VUZENICA,

IZPOSTAVA LJUBLJANA, Cesta v Kleþe 12, Ljubljana, 1000 LJUBLJANA
005-BOROVNICA,
008-BREZOVICA,
020-DOBREPOLJE,
021-DOBROVA-POLHOV GRADEC,
022-DOL PRI LJUBLJANI,
023-DOMŽALE,
032-GROSUPLJE,

162-HORJUL,
037-IG,
039-IVANýNA GORICA,
043-KAMNIK,
164-KOMENDA,
060-LITIJA,
061-LJUBLJANA,

IZPOSTAVA MARIBOR, Svetozarevska 9, 2000 MARIBOR
148-BENEDIKT,
153-CERKVENJAK,

058-LENART,
167-LOVRENC NA POHORJU,

200-POLJýANE,
096-PTUJ,

196-CIRKULANE,
018-DESTRNIK,
024-DORNAVA,
025-DRAVOGRAD,
026-DUPLEK,

098-RAýE-FRAM,
101-RADLJE OB DRAVI,
177-RIBNICA NA POHORJU,
108-RUŠE,
178-SELNICA OB DRAVI,

028-GORIŠNICA,
159-HAJDINA,
160-HOýE-SLIVNICA,

069-MAJŠPERK,
198-MAKOLE,
070-MARIBOR,
168-MARKOVCI,
169-MIKLAVŽ NA DRAVSKEM
POLJU,
081-MUTA,
171-OPLOTNICA,
087-ORMOŽ,

042-JURŠINCI,
045-KIDRIýEVO,

089-PESNICA,
172-PODLEHNIK,

181-SVETA ANA,
182-SVETI ANDRAŽ V
SLOVENSKIH GORICAH,

055-KUNGOTA,

093-PODVELKA,

210-SVETI JURIJ V SLOVENSKIH
GORICAH

113-SLOVENSKA BISTRICA,
202-SREDIŠýE OB DRAVI,
115-STARŠE,

IZPOSTAVA MURSKA SOBOTA, Slovenska ulica 2, 9000 MURSKA SOBOTA
161-HODOŠ-HODOS,
086-ODRANCI,
195-APAýE,

002-BELTINCI,
152-CANKOVA,
015-ýRENŠOVCI,

047-KOBILJE,
166-KRIŽEVCI,
056-KUZMA,

097-PUCONCI,
100-RADENCI,
176-RAZKRIŽJE,

156-DOBROVNIK-DOBRONAK,
029-GORNJA RADGONA,
031-GORNJI PETROVCI,
158-GRAD,

059-LENDAVA - LENDVA,
063-LJUTOMER,
078-MORAVSKE TOPLICE,
080-MURSKA SOBOTA,

105-ROGAŠOVCI,
116-SVETI JURIJ,
033-ŠALOVCI,
010-TIŠINA,

Priloge

143-ZAVRý,
191-ŽETALE

132-TURNIŠýE,
187-VELIKA POLANA,
188-VERŽEJ
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IZPOSTAVA NOVA GORICA, Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 NOVA GORICA
001-AJDOVŠýINA,
006-BOVEC,
007-BRDA,
014-CERKNO,

036-IDRIJA,
044-KANAL,
046-KOBARID,
075-MIREN-KOSTANJEVICA,

084-NOVA GORICA,
201-RENýE-VOGRSKO,
183-ŠEMPETER-VRTOJBA,
128-TOLMIN,

136-VIPAVA

104-RIBNICA,
109-SEMIý,

211-ŠENTRUPERT
121-ŠKOCJAN,

IZPOSTAVA NOVO MESTO, Koþevarjeva 1, 8000 NOVO MESTO
017-ýRNOMELJ,
157-DOLENJSKE TOPLICE,

073-METLIKA,
170-MIRNA PEý,

048-KOýEVJE,
165-KOSTEL,
066-LOŠKI POTOK,

085-NOVO MESTO,

203-STRAŽA,

206-ŠMARJEŠKE TOPLICE,
130-TREBNJE,

088-OSILNICA,

119-ŠENTJERNEJ,

193-ŽUŽEMBERK

150-BLOKE,
013-CERKNICA,

038-ILIRSKA BISTRICA,
065-LOŠKA DOLINA,

091-PIVKA,
094-POSTOJNA

034-HRASTNIK,

129-TRBOVLJE,

142-ZAGORJE OB SAVI

016-ýRNA NA KOROŠKEM,

074-MEŽICA,

175-PREVALJE,

180-SOLýAVA

030-GORNJI GRAD,

076-MISLINJA,

103-RAVNE NA KOROŠKEM,

125-ŠMARTNO OB PAKI,

062-LJUBNO,

079-MOZIRJE,

209-REýICA OB SAVINJI,

126-ŠOŠTANJ,

067-LUýE,

083-NAZARJE,

112-SLOVENJ GRADEC,

133-VELENJE

199-MOKRONOG-TREBELNO, 179-SODRAŽICA,

IZPOSTAVA POSTOJNA, Ljubljanska cesta 5, 6230 POSTOJNA
IZPOSTAVA TRBOVLJE, Sallaumines 2, 1420 TRBOVLJE

IZPOSTAVA VELENJE, Rudarska cesta 3, 3320 VELENJE
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PRILOGA 2

OBVESTILO
o uporabi kvalificiranih digitalnih potrdil za podpisovanje letnih poroþil,
predloženih prek spletnega portala AJPES
Podatki o poslovnem subjektu:
1. Matiþna številka:
1a. Šifra proraþunskega uporabnika:
2. Ime poslovnega subjekta:
3.
4.
5.
6.

Naslov (ulica oz. naselje in
hišna številka):
Poštna številka in ime pošte:
Kontaktna oseba:
Elektronski naslov kontaktne osebe:

/ Tel.:

Podatki o KVALIFICIRANIH DIGITALNIH POTRDILIH, pri þemer se bo uporabljal eden od navedenih
elektronskih podpisov oseb, odgovornih za podpisovanje letnega poroþila:
Zap.
št.

Ime in priimek odgovornih oseb*

Kvalificirano digitalno potrdilo
Serijska številka
Ime overitelja

(SIGOV-CA, SIGEN-CA,
POŠTA£CA, HALCOM-CA,
AC NLB)

1.
2.
3.
4.
5.
* Opomba:

V obvestilu navedite imena in priimke oseb, ki so v skladu z zakoni odgovorne za podpis letnega
poroþila. Navedena je lahko ena ali veþ oseb, na primer: direktorji, predsedniki, þlani uprave in
podobno. AJPES bo ob predložitvi letnega poroþila prek spletnega portala, podpisanega s
kvalificiranim digitalnim potrdilom, upoštevala katerokoli od navedenih kvalificiranih digitalnih potrdil.

Zakljuþeno z zaporedno številko ____.
To obvestilo velja do preklica oziroma do spremembe podatkov.
Datum:

Podpis odgovorne osebe (in žig):

______________

_______________________________

Obvestilo z izpolnjenimi podatki pošljite ali izroþite pristojni izpostavi AJPES
pred predložitvijo letnega poroþila!
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NAVODILO O IZPOLNJEVANJU PODATKOV V OBRAZEC
»Obvestilo o uporabi kvalificiranih digitalnih potrdil za podpisovanje letnih poroþil,
predloženih prek spletnega portala AJPES«

Podatki o poslovnem subjektu:
Polje 1:
Polje 1a:
Polje 2:
Polje 3:
Polje 4:
Polje 5:
Polje 6:

Vpiše se matiþna številka poslovnega subjekta (proraþunski uporabniki vpišejo
10-mestno matiþno številko, ostali poslovni subjekti pa 7-mestno matiþno
številko).
Izpolnijo le proraþunski uporabniki – vpiše se 5-mestna šifra proraþunskega
uporabnika.
Vpiše se kratko ime poslovnega subjekta.
Vpiše se naslov oziroma sedež poslovnega subjekta.
Vpiše se poštna številka in ime pošte.
Vpiše se ime in priimek kontaktne osebe poslovnega subjekta (za primer
razþišþevanja napak ali pomanjkljivosti v tem obrazcu) ter telefonska številka.
Vpiše se elektronski naslov kontaktne osebe, na katerega lahko AJPES pošlje
sporoþilo v zvezi z odpravljanjem napak ali pomanjkljivosti oziroma v zvezi z
vkljuþitvijo podatkov o kvalificiranih digitalnih potrdilih v sistem AJPES.

Podatki o KVALIFICIRANIH DIGITALNIH POTRDILIH:
V ta del obvestila se vpišejo podatki o imetnikih kvalificiranih digitalnih potrdil, ki so odgovorni
za podpisovanje letnih poroþil (obiþajno je ena odgovorna oseba, lahko pa jih je tudi veþ). To
so lahko þlani uprave, direktorji, ravnatelji in drugi. V tabelo se vpiše naslednje:
- ime in priimek odgovorne osebe,
- serijska številka kvalificiranega digitalnega potrdila, ki lahko ima naslednjo obliko:
SIGOV-CA, SIGEN-CA (13 znakov, samo številke, na primer: 1234567891234),
POŠTA£CA (5 ali 6 znakov, samo številke, na primer: 12345),
HALCOM-CA (6 znakov, številke in þrke, na primer: 055B 2D),
AC NLB (8 znakov, številke in þrke, na primer: 3EC5 C159),
- ime overitelja kvalificiranega digitalnega potrdila.
Izpolnjevanje podatkov se zakljuþi tako, da se oznaþi zadnja zaporedna številka, pod katero
so vpisani podatki o odgovorni osebi, izpolni se polje z datumom, obvestilo pa s svojim
podpisom potrdi odgovorna oseba, to je vodja poslovnega subjekta.
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Metodološko navodilo za predložitev letnih
poročil nepridobitnih organizacij – pravnih
oseb zasebnega prava

Na podlagi 5. točke 15. člena Sklepa o ustanovitvi Agencije Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve
(Uradni list RS, št. 53/02 in 87/02) Svet Agencije Republike
Slovenije za javnopravne evidence in storitve izdaja

METODOLOŠKO NAVODILO
za predložitev letnih poročil nepridobitnih
organizacij – pravnih oseb zasebnega prava
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1.
To navodilo določa sestavne dele letnih poročil, ki jih morajo Agenciji Republike Slovenije za javnopravne evidence in
storitve (v nadaljevanju AJPES) v skladu z 51. členom Zakona
o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99 in 30/02), z Zakonom
o državni statistiki (Uradni list RS, št. 45/95 in 9/01) in z Letnim
programom statističnih raziskovanj predložiti nepridobitne organizacije – pravne osebe zasebnega prava (v nadaljevanju nepridobitne organizacije) ter rok in način predložitve letnih poročil.
2.
Nepridobitne organizacije predložijo letna poročila pristojni
izpostavi AJPES, na območju katere imajo sedež poslovanja
(PRILOGA 1).
3.
Nepridobitne organizacije vodijo poslovne knjige in sestavljajo letna poročila v skladu z Zakonom o računovodstvu in s
Slovenskim računovodskim standardom 36 (2006) – Računovodske rešitve v nepridobitnih organizacijah – pravnih osebah
zasebnega prava (Uradni list RS, št. 118/05).
II. PREDLOŽITEV LETNIH POROČIL NEPRIDOBITNIH
ORGANIZACIJ ZA ZAGOTOVITEV JAVNOSTI PODATKOV
IN ZA DRŽAVNO STATISTIKO
4.
(1) Nepridobitne organizacije predložijo AJPES:
a) za državno statistiko:
– podatke iz bilance stanja (PRILOGA 2) in podatke iz
izkaza prihodkov in odhodkov (PRILOGA 3) na poenotenih
obrazcih,
b) za zagotovitev javnosti podatkov:
– letno poročilo, sestavljeno iz bilance stanja, izkaza prihodkov in odhodkov, pojasnil k izkazom in poslovnega poročila
(21. člen Zakona o računovodstvu).
(2) Nepridobitne organizacije lahko AJPES ob predložitvi
podatkov iz bilance stanja in podatkov iz izkaza prihodkov in odhodkov na poenotenih obrazcih za državno statistiko s posebno
IZJAVO (PRILOGA 4) potrdijo, da so ti podatki enaki oziroma
temeljijo na bilanci stanja in izkazu prihodkov in odhodkov,
sestavljenih za namen zagotovitve javnosti podatkov v skladu
z Zakonom o računovodstvu in s Slovenskim računovodskim
standardom 36 (2006). S predložitvijo podatkov iz bilance stanja in podatkov iz izkaza prihodkov in odhodkov na poenotenih
obrazcih, pojasnil k izkazom, poslovnega poročila in posebne
izjave izpolnijo obveznost predložitve letnih poročil tako za zagotovitev javnosti podatkov kakor tudi za državno statistiko.
III. ROK IN NAČIN PREDLOŽITVE LETNIH POROČIL
5.
Nepridobitne organizacije v skladu z 51. členom Zakona o
računovodstvu letna poročila za zagotovitev javnosti podatkov
in za državno statistiko predložijo AJPES do zadnjega dne v
mesecu februarju tekočega leta za preteklo koledarsko leto.
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6.
(1) Nepridobitne organizacije podatke iz letnega poročila
na poenotenih obrazcih predložijo AJPES:
– z neposrednim vnosom podatkov prek spletnega portala
AJPES: http://www.ajpes.si/
ali
– v obliki XML datoteke, pripravljene iz Excelove preglednice, na elektronskem mediju (disketa, CD, DVD) ali z uvozom
XML datoteke prek spletnega portala AJPES
ali
– na papirju. Poenoteni obrazci (PRILOGI 2 in 3) in IZJAVA
(PRILOGA 4) bodo na voljo v knjigarnah in papirnicah. Obrazce,
podpisane s strani vodje nepridobitne organizacije, predložijo
pristojni izpostavi AJPES osebno ali po pošti s povratnico.
(2) Spletna aplikacija in Excelova preglednica za nepridobitne organizacije sta dosegljivi na spletnem portalu AJPES:
http://www.ajpes.si/ po izbiri naslova »Predložitev podatkov«,
»Letna poročila« in rubrike »Program za vnos«.
(3) Nepridobitne organizacije predložijo podatke z neposrednim vnosom prek spletnega portala AJPES tako, da v okno
»Moja stran« vnesejo uporabniško ime in geslo. Če uporabniškega imena in gesla še nimajo, ju pridobijo na način, opisan
v navodilih, ki so na voljo po izbiri aktivne povezave »Nov
uporabnik« na »Moji strani«. Po prijavi na spletni portal AJPES
izberejo zavihek »LP«, vrsto poslovnega subjekta nepridobitna organizacija in začnejo z vnosom podatkov. Nepridobitne
organizacije podatke po končanem neposrednem vnosu prek
spletnega portala AJPES potrdijo:
– z obvestilom za AJPES, izpisanim iz spletne aplikacije,
ki ga podpiše vodja nepridobitne organizacije. Obvestilo za
AJPES predložijo pristojni izpostavi AJPES osebno ali po pošti
s povratnico
ali
– s kvalificiranim digitalnim potrdilom, pri čemer morajo
AJPES predhodno predložiti izpolnjeno in podpisano obvestilo
o uporabi kvalificiranih digitalnih potrdil za podpisovanje letnih
poročil (PRILOGA 5).
(4) Nepridobitne organizacije vnašajo podatke v Excelovo
preglednico. Za uporabo vseh funkcionalnosti preglednice je
potrebno izbrati raven varnosti »srednja«, ki omogoča uporabo
makro ukazov. Po končanem vnosu podatkov izdelajo datoteko
za prenos na AJPES z izbiro gumba »Shrani v XML datoteko«.
XML datoteko lahko predložijo:
– na elektronskem mediju (obvezno s priloženim izpisom
podatkov, ki ga podpiše vodja nepridobitne organizacije), ki
ga predložijo pristojni izpostavi AJPES osebno ali po pošti s
povratnico
ali
– z uvozom prek spletnega portala AJPES po predhodni
prijavi na spletni portal. Način prijave in potrditev predloženih
podatkov sta opisana v prejšnjem odstavku te točke.
(5) Pojasnila k izkazom in poslovno poročilo, podpisana s
strani vodje nepridobitne organizacije, predložijo pristojni izpostavi AJPES osebno ali po pošti s povratnico.
(6) Podrobnejša navodila v zvezi s predlaganjem letnih poročil v elektronski obliki in v zvezi z elektronskim podpisovanjem
AJPES objavi na spletnem portalu.
IV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
7.
Zoper nepridobitno organizacijo, ki ne predloži letnega
poročila v dveh mesecih po koncu koledarskega leta (51. člen
Zakona o računovodstvu), AJPES uvede postopek o prekršku na podlagi 50. člena Zakona o prekrških (Uradni list RS,
št. 70/06 – prečiščeno besedilo in 115/06).
8.
Z uveljavitvijo tega navodila preneha veljati Metodološko
navodilo za predložitev letnih poročil nepridobitnih organizacij
– pravnih oseb zasebnega prava (Uradni list RS, št. 117/05).
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9.
To navodilo začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, prvič pa se uporabi za predložitev letnih poročil za koledarsko leto 2006.
Št. 112-4/2006
Ljubljana, dne 8. decembra 2006
EVA 2006-1611-0204
Predsednica
Sveta AJPES
Andreja Kert l.r.
PRILOGA 1
PREGLED KRAJEVNO PRISTOJNIH IZPOSTAV AGENCIJE REPUBLIKE SLOVENIJE ZA JAVNOPRAVNE EVIDENCE IN STORITVE
(AJPES) ZA POSLOVNE SUBJEKTE Z OBMOýJA POSAMEZNIH OBýIN

IZPOSTAVA CELJE, Gubþeva 2, 3000 CELJE
149-BISTRICA OB SOTLI,
151-BRASLOVýE,
011-CELJE,
154-DOBJE,
155-DOBRNA,
051-KOZJE,

057-LAŠKO,
092-PODýETRTEK,
173-POLZELA,
174-PREBOLD,
099-RADEýE,
106-ROGAŠKA SLATINA,

107-ROGATEC,
114-SLOVENSKE KONJICE,
120-ŠENTJUR,
124-ŠMARJE PRI JELŠAH,
127-ŠTORE,
184-TABOR,

137-VITANJE,
139-VOJNIK,
189-VRANSKO,
144-ZREýE,
190-ŽALEC

050-KOPER - CAPODISTRIA,
090-PIRAN - PIRANO,

111-SEŽANA

IZPOSTAVA KOPER, Pristaniška ulica 10, 6000 KOPER
019-DIVAýA,
035-HRPELJE-KOZINA,

040-IZOLA - ISOLA,
049-KOMEN,

IZPOSTAVA KRANJ, Slovenski trg 2, 4000 KRANJ
003-BLED,
004-BOHINJ,
012-CERKLJE NA GORENJSKEM,
027-GORENJA VAS-POLJANE,
207-GORJE,
041-JESENICE,

163-JEZERSKO,
052-KRANJ,
053-KRANJSKA GORA,
082-NAKLO,
095-PREDDVOR,
102-RADOVLJICA,

117-ŠENýUR,
122-ŠKOFJA LOKA,
131-TRŽIý,
146-ŽELEZNIKI,
147-ŽIRI,
192-ŽIROVNICA

IZPOSTAVA KRŠKO, Cesta 4. julija 42, 8270 KRŠKO
009-BREŽICE,

197-KOSTANJEVICA NA KRKI,

054-KRŠKO,

110-SEVNICA

064-LOGATEC,
208-LOG - DRAGOMER,
068-LUKOVICA,
071-MEDVODE,
072-MENGEŠ,
077-MORAVýE,
123-ŠKOFLJICA,

194-ŠMARTNO PRI LITIJI,
186-TRZIN,
134-VELIKE LAŠýE,
138-VODICE,
140-VRHNIKA

205-SVETI TOMAŽ,
204-SVETA TROJICA V
SLOVENSKIH GORICAH
118-ŠENTILJ,
185-TRNOVSKA VAS,
135-VIDEM,
141-VUZENICA,

IZPOSTAVA LJUBLJANA, Cesta v Kleþe 12, Ljubljana, 1000 LJUBLJANA
005-BOROVNICA,
008-BREZOVICA,
020-DOBREPOLJE,
021-DOBROVA-POLHOV GRADEC,
022-DOL PRI LJUBLJANI,
023-DOMŽALE,
032-GROSUPLJE,

162-HORJUL,
037-IG,
039-IVANýNA GORICA,
043-KAMNIK,
164-KOMENDA,
060-LITIJA,
061-LJUBLJANA,

IZPOSTAVA MARIBOR, Svetozarevska 9, 2000 MARIBOR
148-BENEDIKT,
153-CERKVENJAK,

058-LENART,
167-LOVRENC NA POHORJU,

200-POLJýANE,
096-PTUJ,

196-CIRKULANE,
018-DESTRNIK,
024-DORNAVA,
025-DRAVOGRAD,
026-DUPLEK,

098-RAýE-FRAM,
101-RADLJE OB DRAVI,
177-RIBNICA NA POHORJU,
108-RUŠE,
178-SELNICA OB DRAVI,

028-GORIŠNICA,
159-HAJDINA,
160-HOýE-SLIVNICA,

069-MAJŠPERK,
198-MAKOLE,
070-MARIBOR,
168-MARKOVCI,
169-MIKLAVŽ NA DRAVSKEM
POLJU,
081-MUTA,
171-OPLOTNICA,
087-ORMOŽ,

042-JURŠINCI,
045-KIDRIýEVO,

089-PESNICA,
172-PODLEHNIK,

181-SVETA ANA,
182-SVETI ANDRAŽ V
SLOVENSKIH GORICAH,

055-KUNGOTA,

093-PODVELKA,

210-SVETI JURIJ V SLOVENSKIH
GORICAH

113-SLOVENSKA BISTRICA,
202-SREDIŠýE OB DRAVI,
115-STARŠE,

IZPOSTAVA MURSKA SOBOTA, Slovenska ulica 2, 9000 MURSKA SOBOTA
161-HODOŠ-HODOS,
086-ODRANCI,
195-APAýE,

002-BELTINCI,
152-CANKOVA,
015-ýRENŠOVCI,

047-KOBILJE,
166-KRIŽEVCI,
056-KUZMA,

097-PUCONCI,
100-RADENCI,
176-RAZKRIŽJE,

156-DOBROVNIK-DOBRONAK,
029-GORNJA RADGONA,
031-GORNJI PETROVCI,
158-GRAD,

059-LENDAVA - LENDVA,
063-LJUTOMER,
078-MORAVSKE TOPLICE,
080-MURSKA SOBOTA,

105-ROGAŠOVCI,
116-SVETI JURIJ,
033-ŠALOVCI,
010-TIŠINA,

Priloga

143-ZAVRý,
191-ŽETALE

132-TURNIŠýE,
187-VELIKA POLANA,
188-VERŽEJ
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IZPOSTAVA NOVA GORICA, Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 NOVA GORICA
001-AJDOVŠýINA,
006-BOVEC,
007-BRDA,
014-CERKNO,

036-IDRIJA,
044-KANAL,
046-KOBARID,
075-MIREN-KOSTANJEVICA,

084-NOVA GORICA,
201-RENýE-VOGRSKO,
183-ŠEMPETER-VRTOJBA,
128-TOLMIN,

136-VIPAVA

104-RIBNICA,
109-SEMIý,

211-ŠENTRUPERT
121-ŠKOCJAN,

IZPOSTAVA NOVO MESTO, Koþevarjeva 1, 8000 NOVO MESTO
017-ýRNOMELJ,
157-DOLENJSKE TOPLICE,

073-METLIKA,
170-MIRNA PEý,

048-KOýEVJE,
165-KOSTEL,
066-LOŠKI POTOK,

085-NOVO MESTO,
088-OSILNICA,

203-STRAŽA,
119-ŠENTJERNEJ,

150-BLOKE,
013-CERKNICA,

038-ILIRSKA BISTRICA,
065-LOŠKA DOLINA,

091-PIVKA,
094-POSTOJNA

034-HRASTNIK,

129-TRBOVLJE,

142-ZAGORJE OB SAVI

016-ýRNA NA KOROŠKEM,

074-MEŽICA,

175-PREVALJE,

180-SOLýAVA

030-GORNJI GRAD,

076-MISLINJA,

103-RAVNE NA KOROŠKEM,

125-ŠMARTNO OB PAKI,

062-LJUBNO,

079-MOZIRJE,

209-REýICA OB SAVINJI,

126-ŠOŠTANJ,

067-LUýE,

083-NAZARJE,

112-SLOVENJ GRADEC,

133-VELENJE

199-MOKRONOG-TREBELNO, 179-SODRAŽICA,

IZPOSTAVA POSTOJNA, Ljubljanska cesta 5, 6230 POSTOJNA
IZPOSTAVA TRBOVLJE, Sallaumines 2, 1420 TRBOVLJE

IZPOSTAVA VELENJE, Rudarska cesta 3, 3320 VELENJE

206-ŠMARJEŠKE TOPLICE,
130-TREBNJE,
193-ŽUŽEMBERK
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PRILOGA 2
Datum prejema:

IME NEPRIDOBITNE ORGANIZACIJE –
PRAVNE OSEBE ZASEBNEGA PRAVA: ……..………….………………………

Matiþna številka:

………………………………………………………………………………

Davþna številka:

SEDEŽ NEPRIDOBITNE ORGANIZACIJE –
PRAVNE OSEBE ZASEBNEGA PRAVA:

………………………………………………………………………………
TELEFONSKA ŠTEVILKA (osebe, odgovorne za
sestavljanje bilance):

………………………………………………………………………………

PODATKI IZ BILANCE STANJA
na dan ...…............................leta

v tisoþih tolarjev
Znesek
Priporoþeni
konto

Postavka

Oznaka
za AOP

Tekoþega leta

1

2

3

4

A.
I.
00
del 08,
del 13

1.

del 08,
del 13

001

DOLGOROýNA SREDSTVA
(003+006+013+014+018)

002

Neopredmetena sredstva in dolgoroþne
aktivne þasovne razmejitve (004+005)

003

Neopredmetena sredstva in dolgoroþne
aktivne þasovne razmejitve

004

2. Predujmi za neopredmetena sredstva

005

Opredmetena osnovna sredstva
(007 do 012)

006

II.
del 02,
del 03
del 02,
del 03
del 04,
del 05
del 04,
del 05
del 02,
del 04

SREDSTVA (002+021+037)

1. Zemljišþa

007

2. Zgradbe

008

3. Oprema

009

4. Druga opredmetena osnovna sredstva

010

Opredmetena osnovna sredstva v gradnji
oziroma izdelavi
Predujmi za opredmetena osnovna
6.
sredstva
5.

011
012

III. Naložbene nepremiþnine

013

Dolgoroþne finanþne naložbe
IV.
(015 do 017)

014

1. Dolgoroþne kapitalske naložbe

015

del 07

2. Dolgoroþno dana posojila

016

del 07

3. Dolgoroþni depoziti

017

01

06

V.
del 08
del 08, 09

Dolgoroþne poslovne terjatve
(019+020)

018

1. Dologoroþne poslovne terjatve do kupcev

019

2. Druge dolgoroþne poslovne terjatve

020

Prejšnjega leta
na dan 1. 1. 2006
na dan 31. 12. 2005
po SRS (2006)
po SRS (2001)
5
6
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v tisoþih tolarjev
Znesek
Priporoþeni
konto

Postavka
2
KRATKOROýNA SREDSTVA
(022+023+029+032+036)
Sredstva (skupine za odtujitev) za
prodajo

1
B.
67

I.
II.

Zaloge (024 do 028)

Oznaka
za AOP

Tekoþega leta

3

4

021
022
023

1. Material

024

63

2. Proizvodi

025

60

3. Nedokonþani proizvodi in storitve

026

65, 66

4. Trgovsko blago

027

del 13

5. Predujmi za zaloge

028

30, 31, 32

III.
del 08, 12
del 08, del 13,
14, 15, 16

Kratkoroþne poslovne terjatve
(030+031)

029

1. Kratkoroþne poslovne terjatve do kupcev

030

2. Druge kratkoroþne poslovne terjatve

031

Kratkoroþne finanþne naložbe
(033 do 035)

032

IV.

1. Kratkoroþne kapitalske naložbe

033

del 07,
del 18

2. Kratkoroþno dana posojila

034

del 07,
del 18

3. Kratkoroþni depoziti

035

17

10, 11
19

V. Denarna sredstva
C.

del 99

A.

036

KRATKOROýNE AKTIVNE ýASOVNE
RAZMEJITVE

037

Zabilanþna sredstva

038

OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV
(040+043+047+050+055+060)

039

USTANOVITVENI VLOŽEK (041+042)

040

del 90

1. Ustanovitveni vložek

041

del 90

2. Presežek iz prevrednotenja

042

PRESEŽEK PRIHODKOV OZIROMA
ODHODKOV (044-045+046)

B.

043

del 95

1. Presežek prihodkov

044

del 95

2. Presežek odhodkov

045

del 95

3. Presežek iz prevrednotenja

046

REZERVACIJE IN DOLGOROýNE
PASIVNE ýASOVNE RAZMEJITVE
(048+049)

C.
del 96

1. Rezervacije

del 96

2.
ý.

Dolgoroþne pasivne þasovne
razmejitve
POSLOVNE OBVEZNOSTI
(051 do 054)

047
048
049
050

Prejšnjega leta
na dan 1. 1. 2006
na dan 31. 12. 2005
po SRS (2006)
po SRS (2001)
5
6
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v tisoþih tolarjev
Znesek

Priporoþeni
konto

Postavka

Oznaka
za AOP

Tekoþega leta

1

2

3

4

del 98

1. Dolgoroþne poslovne obveznosti

051

22,
del 98

2. Kratkoroþne obveznosti do dobaviteljev

052

25

3. Kratkoroþne obveznosti do zaposlencev

053

23, 24, 26,
28, del 98

4. Druge kratkoroþne poslovne obveznosti

054

D.

FINANýNE OBVEZNOSTI
(056 do 059)

055

del 97

1. Dolgoroþna posojila finanþnih organizacij

056

del 97

2. Dolgoroþna posojila drugih pravnih oseb

057

3. Kratkoroþna posojila finanþnih organizacij

058

4. Kratkoroþna posojila drugih pravnih oseb

059

del 27,
97

del

del 27,
97

del

29
del 99

E.

Prejšnjega leta
na dan 1. 1. 2006
na dan 31. 12. 2005
po SRS (2006)
po SRS (2001)
5
6

KRATKOROýNE PASIVNE ýASOVNE
RAZMEJITVE

060

Zabilanþne obveznosti

061

Opomba:
V stolpec št. 5 vpišite podatke v skladu s prvo b) toþko Pojasnila 3 k Uvodu v slovenske raþunovodske standarde (2006) - primerjalni podatki za leto 2005
(Uradni list RS, št. 75/06).
V stolpec št. 6 vpišite podatke v skladu s prvo a) toþko Pojasnila 3 k Uvodu v slovenske raþunovodske standarde (2006) - primerjalni podatki za leto 2005
(Uradni list RS, št. 75/06).

V …………………, dne…..………

Oseba, odgovorna za
sestavljanje bilance:
………………………………

Vodja pravne osebe:

………………..

Obrazec je v skladu z Zakonom o raþunovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99 in 30/02), z Zakonom o državni statistiki (Uradni list RS, št. 45/95 in 9/01) in z Letnim programom
statistiþnih raziskovanj predpisala Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (AJPES) v sodelovanju s Slovenskim inštitutom za revizijo.
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PRILOGA 3
IME NEPRIDOBITNE ORGANIZACIJE –
PRAVNE OSEBE ZASEBNEGA PRAVA: ….…………………………….

Matiþna številka:

…………………………….………………………………………………..

Davþna številka:

SEDEŽ NEPRIDOBITNE ORGANIZACIJE –
PRAVNE OSEBE ZASEBNEGA PRAVA:

…………………………….………………………………………………..

PODATKI IZ IZKAZA PRIHODKOV IN ODHODKOV
v obdobju od 1.1. do 31.12.............…

Priporoþeni
konto
1

Postavka
2
PRIHODKI OD POSLOVANJA
(081+086)
POSLOVNI PRIHODKI OD OPRAVLJANJA
A. DEJAVNOSTI NEGOSPODARSKIH JAVNIH
SLUŽB (082+083+084-085)

za AOP
3
080
081

del 76

1. Prihodki iz sredstev javnih financ

del 76

2.

Drugi prihodki od opravljanja dejavnosti
negospodarskih javnih služb

083

3.

Poveþanje vrednosti zalog proizvodov in
nedokonþane proizvodnje

084

4.
B.
del 76, 79

1.
2.
3.

Zmanjšanje vrednosti zalog proizvodov in
nedokonþane proizvodnje
POSLOVNI PRIHODKI OD OPRAVLJANJA
LASTNE DEJAVNOSTI (087+088-089)
Poslovni prihodki od opravljanja lastne
dejavnosti
Poveþanje vrednosti zalog proizvodov in
nedokonþane proizvodnje
Zmanjšanje vrednosti zalog proizvodov in
nedokonþane proizvodnje

082

085
086
087
088
089

77

C. FINANýNI PRIHODKI

090

78

ý. DRUGI PRIHODKI

091

CELOTNI PRIHODKI
(080+090+091)
STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV
E.
(094 do 096)

D.

092
093

1. Nabavna vrednost prodanega blaga

094

40

2. Stroški materiala

095

41

3. Stroški storitev

096

del 70

F. STROŠKI DELA (098 do 100)

v tisoþih tolarjev

Znesek

Oznaka

097

del 47

1. Plaþe in nadomestila plaþ

098

del 47

2. Prispevki za socialno varnost zaposlencev

099

Tekoþega leta
4

Prejšnjega leta
5

Stran
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Priporoþeni
konto
1
del 47
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Oznaka

Postavka

za AOP
3
100

2
3. Drugi stroški dela
Amortizacija, nadomešþena v breme dolgoroþno
odloženih prihodkov

1.

del 43

2. Druga amortizacija

44

H.

102

104

REZERVACIJE

105

72

1. Prevrednotovalni odhodki

106

48

2. Ostali drugi stroški

107

74

J. FINANýNI ODHODKI

108

75

K. DRUGI ODHODKI

109

CELOTNI ODHODKI
(093+097+101+104+105+108+109)

110

del 80

M. PRESEŽEK PRIHODKOV (092-110)

111

del 80

M. PRESEŽEK ODHODKOV (110-092)

112

del 81
del 81

89

del 80

Prejšnjega leta
5

103

I. DRUGI STROŠKI (106+107)

L.

Tekoþega leta
4

101

G. AMORTIZACIJA (102+103)
del 43

v tisoþih tolarjev

Znesek

DAVEK OD DOHODKOV PRIDOBITNE
DEJAVNOSTI
ýISTI PRESEŽEK PRIHODKOV
O.
OBRAýUNSKEGA OBDOBJA (111-113)

113

N.

114

PRESEŽEK ODHODKOV OBRAýUNSKEGA
P. OBDOBJA
(112+113)

115

PRESEŽEK PRIHODKOV IZ PREJŠNJIH LET,
NAMENJEN POKRITJU PRESEŽKA
R.
ODHODKOV ALI IZBRANIH STROŠKOV
OBRAýUNSKEGA OBDOBJA

116

*POVPREýNO ŠTEVILO ZAPOSLENCEV NA
S. PODLAGI DELOVNIH UR V OBRAýUNSKEM
OBDOBJU (na dve decimalki)

117

Š. ŠTEVILO MESECEV POSLOVANJA

118

Opomba:
* Izraþun podatka na AOP 117: Število delovnih ur v koledarskem (obraþunskem) letu, za katere so zaposlenci dobili plaþo in
nadomestilo plaþe /(deljeno) s številom možnih delovnih ur za koledarsko (poslovno) leto.

V …………………, dne…..………

Oseba, odgovorna za
sestavljanje bilance:
………………………………

Vodja pravne osebe:

………………..

Obrazec je v skladu z Zakonom o raþunovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99 in 30/02), z Zakonom o državni statistiki (Uradni list RS, št. 45/95 in
9/01) in z Letnim programom statistiþnih raziskovanj predpisala Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (AJPES) v
sodelovanju s Slovenskim inštitutom za revizijo.
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PRILOGA 4
IME NEPRIDOBITNE ORGANIZACIJE –
PRAVNE OSEBE ZASEBNEGA PRAVA: …………………….…

Matiþna številka:

………………………………………………………………………….

Davþna številka:

SEDEŽ: ……………………………………………………………….
………………………………………………………………………….

IZJAVA

Izjavljamo, da so predloženi podatki iz bilance stanja in podatki iz izkaza prihodkov in
odhodkov na poenotenih obrazcih enaki oziroma temeljijo na bilanci stanja in na izkazu
prihodkov in odhodkov, sestavljenih za namen zagotovitve javnosti podatkov v skladu z
Zakonom o raþunovodstvu in s Slovenskim raþunovodskim standardom 36 (2006). S
predložitvijo teh podatkov, pojasnil k izkazom in poslovnega poroþila je izpolnjena naša
obveznost predlaganja letnih poroþil tako za zagotovitev javnosti podatkov kakor tudi za
državno statistiko.

V ……………………,

Vodja pravne osebe:

dne…………………..

……………………………..
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PRILOGA 5

OBVESTILO
o uporabi kvalificiranih digitalnih potrdil za podpisovanje letnih poroþil,
predloženih prek spletnega portala AJPES
Podatki o poslovnem subjektu:
1. Matiþna številka:
1a. Šifra proraþunskega uporabnika:
2. Ime poslovnega subjekta:
3.
4.
5.
6.

Naslov (ulica oz. naselje in
hišna številka):
Poštna številka in ime pošte:
Kontaktna oseba:
Elektronski naslov kontaktne osebe:

/ Tel.:

Podatki o KVALIFICIRANIH DIGITALNIH POTRDILIH, pri þemer se bo uporabljal eden od navedenih
elektronskih podpisov oseb, odgovornih za podpisovanje letnega poroþila:
Zap.
št.

Ime in priimek odgovornih oseb*

Kvalificirano digitalno potrdilo
Serijska številka
Ime overitelja

(SIGOV-CA, SIGEN-CA,
POŠTA£CA, HALCOM-CA,
AC NLB)

1.
2.
3.
4.
5.
* Opomba:

V obvestilu navedite imena in priimke oseb, ki so v skladu z zakoni odgovorne za podpis letnega
poroþila. Navedena je lahko ena ali veþ oseb, na primer: direktorji, predsedniki, þlani uprave in
podobno. AJPES bo ob predložitvi letnega poroþila prek spletnega portala, podpisanega s
kvalificiranim digitalnim potrdilom, upoštevala katerokoli od navedenih kvalificiranih digitalnih potrdil.

Zakljuþeno z zaporedno številko ____.
To obvestilo velja do preklica oziroma do spremembe podatkov.
Datum:

Podpis odgovorne osebe (in žig):

______________

_______________________________

Obvestilo z izpolnjenimi podatki pošljite ali izroþite pristojni izpostavi AJPES
pred predložitvijo letnega poroþila!
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NAVODILO O IZPOLNJEVANJU PODATKOV V OBRAZEC
»Obvestilo o uporabi kvalificiranih digitalnih potrdil za podpisovanje letnih poroþil,
predloženih prek spletnega portala AJPES«

Podatki o poslovnem subjektu:
Polje 1:
Polje 1a:
Polje 2:
Polje 3:
Polje 4:
Polje 5:
Polje 6:

Vpiše se matiþna številka poslovnega subjekta (proraþunski uporabniki vpišejo
10-mestno matiþno številko, ostali poslovni subjekti pa 7-mestno matiþno
številko).
Izpolnijo le proraþunski uporabniki – vpiše se 5-mestna šifra proraþunskega
uporabnika.
Vpiše se kratko ime poslovnega subjekta.
Vpiše se naslov oziroma sedež poslovnega subjekta.
Vpiše se poštna številka in ime pošte.
Vpiše se ime in priimek kontaktne osebe poslovnega subjekta (za primer
razþišþevanja napak ali pomanjkljivosti v tem obrazcu) ter telefonska številka.
Vpiše se elektronski naslov kontaktne osebe, na katerega lahko AJPES pošlje
sporoþilo v zvezi z odpravljanjem napak ali pomanjkljivosti oziroma v zvezi z
vkljuþitvijo podatkov o kvalificiranih digitalnih potrdilih v sistem AJPES.

Podatki o KVALIFICIRANIH DIGITALNIH POTRDILIH:
V ta del obvestila se vpišejo podatki o imetnikih kvalificiranih digitalnih potrdil, ki so odgovorni
za podpisovanje letnih poroþil (obiþajno je ena odgovorna oseba, lahko pa jih je tudi veþ). To
so lahko þlani uprave, direktorji, ravnatelji in drugi. V tabelo se vpiše naslednje:
- ime in priimek odgovorne osebe,
- serijska številka kvalificiranega digitalnega potrdila, ki lahko ima naslednjo obliko:
SIGOV-CA, SIGEN-CA (13 znakov, samo številke, na primer: 1234567891234),
POŠTA£CA (5 ali 6 znakov, samo številke, na primer: 12345),
HALCOM-CA (6 znakov, številke in þrke, na primer: 055B 2D),
AC NLB (8 znakov, številke in þrke, na primer: 3EC5 C159),
- ime overitelja kvalificiranega digitalnega potrdila.
Izpolnjevanje podatkov se zakljuþi tako, da se oznaþi zadnja zaporedna številka, pod katero
so vpisani podatki o odgovorni osebi, izpolni se polje z datumom, obvestilo pa s svojim
podpisom potrdi odgovorna oseba, to je vodja poslovnega subjekta.
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Navodilo o vsebini, načinu in rokih, v katerih
izvajalci plačilnega prometa zagotavljajo
podatke za statistične in druge z zakoni
določene namene

Na podlagi tretjega odstavka 68. člena Zakona o plačilnem prometu (Uradni list RS, št. 110/06 – prečiščeno besedilo) in v skladu s 5. točko 15. člena Sklepa o ustanovitvi
Agencije Republike Slovenije za javnopravne evidence in
storitve (Uradni list RS, št. 53/02 in 87/02), ob soglasju Banke
Slovenije (št. 28.00-1180/06-DM, z dne 15. 11. 2006), Svet
Agencije Republike Slovenije za javnopravne evidence in
storitve izdaja

NAVODILO
o vsebini, načinu in rokih, v katerih izvajalci
plačilnega prometa zagotavljajo podatke za
statistične in druge z zakoni določene namene
I. SPLOŠNI DOLOČBI
1. člen
To navodilo določa vsebino, način in roke, v katerih
izvajalci plačilnega prometa zagotavljajo Agenciji Republike
Slovenije za javnopravne evidence in storitve (v nadaljevanju: AJPES) podatke o:
– izplačilih plač,
– izplačilih regresa za letni dopust,
– dospelih neporavnanih obveznostih,
– prejemkih na račune in o izdatkih z računov,
– plačilih za investicije.
2. člen
(1) Posamezni izrazi, uporabljeni v tem navodilu, imajo
naslednji pomen:
– račun: transakcijski račun pri banki, hranilnici in Banki
Slovenije, račun pri centralni banki, podračun v sistemu enotnega zakladniškega računa, gotovinski račun proračunskega uporabnika pri banki,
– poslovni subjekt: pravna oseba – rezident, imetnik
transakcijskega računa pri banki, hranilnici ali Banki Slovenije, imetnik računa pri centralni banki in imetnik podračuna
v sistemu enotnega zakladniškega računa, ki opravlja dejavnost,
– izvajalec plačilnega prometa: banka, hranilnica, podružnica tuje banke in banka države članice Evropske unije,
ki za opravljanje storitev plačilnega prometa pridobijo dovoljenje Banke Slovenije ter Banka Slovenije. Nalogo izvajalca
plačilnega prometa za neposredne in posredne uporabnike
državnega in občinskih proračunov, vključene v sistem enotnega zakladniškega računa, po tem navodilu izvaja organ,
pristojen za javna plačila (v nadaljevanju: UJP),
– plačilna transakcija: nastane na osnovi plačilne instrukcije in programsko generirane transakcije,
– nalog za plačilo: je nalog imetnika transakcijskega
računa izvajalcu plačilnega prometa, ki vodi njegov transakcijski račun, da v breme tega transakcijskega računa opravi
prenos denarnih sredstev v dobro drugega transakcijskega
računa ali v dobro računa izvajalca plačilnega prometa in v
korist prejemnika plačila,
– plačilni instrument: je sredstvo, ki ob pogojih, ki so
dogovorjeni med izvajalcem plačilnega prometa ter imetnikom, glede oblike in načina uporabe plačilnega instrumenta,
imetniku omogoča prenos denarnih sredstev, ter vplačil in
izplačil. Pomeni obliko in način posredovanja plačilne instrukcije izvajalcu plačilnega prometa,
– plačilna instrukcija: je navodilo izvajalcu plačilnega
prometa za prenos sredstev. Plačilna instrukcija izhaja iz
različnih plačilnih instrumentov. Na osnovi plačilnih instrukcij
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se pri izvajalcih plačilnega prometa oblikujejo ustrezne plačilne transakcije. Namen plačila je šifriran z ustrezno šifro na
plačilnem instrumentu ali pa se šifra generira programsko na
plačilno instrukcijo,
– nalogodajalec: je fizična ali pravna oseba, ki izda
izvajalcu plačilnega prometa nalog za plačilo ali nakazilo v
breme kritja, ki ga ima pri tem izvajalcu plačilnega prometa,
– šifriranje plačilnih transakcij: označevanje namenov plačil s šiframi prejemkov in izdatkov,
– prejemek: povečanje stanja denarnih sredstev na
računih,
– izdatek: zmanjšanje stanja denarnih sredstev na računih.
(2) Za neposredne in posredne uporabnike državnega
in občinskih proračunov, za Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije in za Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije (v nadaljevanju: proračunski uporabniki),
ki so vključeni v sistem enotnega zakladniškega računa,
podatke za statistične in druge z zakoni določene namene
po tem navodilu zagotavlja UJP.
II. ZAGOTAVLJANJE PODATKOV O IZPLAČANIH
PLAČAH IN O REGRESU ZA LETNI DOPUST TER O
DRUGIH OSEBNIH PREJEMKIH IN DOHODKIH
3. člen
(1) UJP zagotavlja podatke o izplačanih bruto plačah
in o regresu za letni dopust iz podatkov, ki jih pridobi od
proračunskih uporabnikov, vključenih v sistem enotnega zakladniškega računa.
(2) O načinu sporočanja podatkov iz prejšnjega odstavka se UJP dogovori s proračunskimi uporabniki.
4. člen
Izvajalci plačilnega prometa zagotavljajo podatke o izplačilu plač in drugih osebnih prejemkov in dohodkov:
– iz podatkov, ki jih UJP zagotovijo proračunski uporabniki ob izplačilu plač in regresa za letni dopust,
– iz podatkov o namenih plačil, označenih z ustreznimi
šiframi izdatkov na plačilnih instrumentih oziroma plačilnih
instrukcijah.
II/1. EVIDENTIRANJE PODATKOV
5. člen
Za spremljanje izvajanja zakonodaje, ki ureja področje
izplačevanja plač in za izvajanje statističnih raziskovanj, so
proračunski uporabniki dolžni UJP ob vsakem izplačilu plač
in regresa za letni dopust zagotoviti naslednje podatke:
– številko računa, s katerega se plače in regres za letni
dopust izplačujejo,
– znesek čistega izplačila,
– znesek bruto izplačila,
– vrsto izplačila (plača, regres za letni dopust),
– obdobje, na katero se izplačilo nanaša (mesec, leto).
6. člen
Izvajalci plačilnega prometa morajo dnevno evidentirati
podatke o izplačilu čistih plač in drugih osebnih prejemkov
in dohodkov po posameznih šifrah izdatkov, s katerimi se
označujejo izdatki za čiste plače in izdatki za druge osebne
prejemke in dohodke, za vsak račun poslovnega subjekta.
Šifre izdatkov za izplačila osebnih prejemkov so:
– šifra 32: izdatki za povračila stroškov v zvezi z delom
in drugi osebni prejemki,
– šifra 33: izdatki za plačila po pogodbah o delu in po
avtorskih pogodbah,
– šifra 40: izdatki za čiste plače zaposlencev in za nadomestila čistih plač,
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– šifra 43: izdatki za socialno varnost,
– šifra 82: izdatki za izplačila dividend in drugih deležev
lastnikov iz dobička.
II/2. KONTROLIRANJE PODATKOV
7. člen
Ob prevzemu plačilnih instrumentov oziroma plačilnih
instrukcij za izplačilo čistih plač in drugih osebnih prejemkov
in dohodkov izvajalci plačilnega prometa preverijo, ali so
pravilno označeni s šiframi prejemkov in izdatkov.
II/3. POŠILJANJE PODATKOV
8. člen
Izvajalci plačilnega prometa pošiljajo AJPES podatke
iz 5. in 6. člena tega navodila v elektronski obliki na strežnik
BSNet, do katerega dostopa AJPES.
9. člen
UJP pošilja AJPES podatke iz 5. člena tega navodila tedensko, vsak ponedeljek oziroma prvi delovni dan po koncu
meseca, do 9. ure, v naslednji obliki:
Vodilni zapis (PLAPP00)
Podatki individualnega zapisa (PLAPP11)
Zap. št.

Opis polja

Format

Vsebina

1.

Oznaka zapisa

7 AN

PLAPP11

2.

Datum izplačila

8N

LLLLMMDD

3.

Mesec oziroma obdobje, na katero se bruto 2 N
izplačilo nanaša

4.

Račun

15 N

5.

Indikator za vrsto izplačila

1 AN

P (plača) ali R (regres za letni dopust)

6.

Znesek bruto izplačila

16 N

V centih brez decimalnega ločila, desno poravnan z vodilnimi ničlami

Pri izplačilu regresa za letni dopust je obdobje
enako oznaki leta, za katerega se izplačuje

Podatki zbirnega zapisa (PLAPP99)
Zap. št.

Opis polja

Format

Vsebina

1.

Oznaka zapisa

7 AN

PLAPP99

2.

Število zapisov s podatki

10 N

Poravnano z vodilnimi ničlami

10. člen
(1) Izvajalci plačilnega prometa podatke iz 6. člena tega navodila pošiljajo AJPES dnevno, do 19. ure, v naslednji obliki:
Vodilni zapis (PLDURS00)
Podatki individualnega zapisa (PLDURS11)
Zap. št.

Opis polja

Format

Vsebina

1.

Oznaka zapisa

8 AN

PLDURS11

2.

Vrsta posla

3N

111

3.

Račun

15 N

4.

Datum izplačila

8N

5.

Šifra izdatka

2N

6.

Indikator

1 AN

7.

Znesek izplačila čiste plače ali drugih osebnih 15 N
prejemkov

LLLLMMDD
P (plačilo) ali S (storno)
V centih brez decimalnega ločila, poravnan z
vodilnimi ničlami
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Podatki zbirnega zapisa (PLDURS99)
Zap. št.

Opis polja

Format

Vsebina

1.

Oznaka zapisa

8 AN

PLDURS99

2.

Število zapisov s podatki

10 N

Poravnano z vodilnimi ničlami

(2) Izvajalci plačilnega prometa lahko datoteko s podatki, ki ni bila pravočasno posredovana AJPES, pošljejo
naslednji dan, s tem da datum v posameznem zapisu pomeni
pretekli delovni dan in ne tekočega datuma. Izvajalci plačilnega prometa podatke prejšnjega delovnega dne pošljejo v
posebnem zapisu oziroma zapisih, skupaj s podatki za tekoči
dan. Za vsakega izvajalca plačilnega prometa je veljavna
samo zadnja prejeta datoteka.

– znesek dospele neporavnane obveznosti po vrstah
obveznosti,
– spremembo zneska dospele neporavnane obveznosti
(znesek plačane obveznosti in datum nastale spremembe),
– številko računa, s katerega se izvajajo plačila za poravnavo dospele neporavnane obveznosti.
(3) Pregled oznak za vrsto spremembe zneska dospele
neporavnane obveznosti je v Prilogi 1 tega navodila.

III. ZAGOTAVLJANJE PODATKOV O DOSPELIH
NEPORAVNANIH OBVEZNOSTIH

III/2. KONTROLIRANJE PODATKOV

11. člen
Izvajalci plačilnega prometa vodijo evidenco o dospelih neporavnanih obveznostih poslovnih subjektov, katerih
račune vodijo.

13. člen
Če izvajalec plačilnega prometa ugotovi, da so podatki
o dospelih neporavnanih obveznostih poslovnih subjektov v
evidenci nepravilni, mora s popravkom zagotoviti pravilnost
podatkov v evidenci.

III/1. EVIDENTIRANJE PODATKOV

III/3. POŠILJANJE PODATKOV

12. člen
(1) Evidenca o dospelih neporavnanih obveznostih za
vsak poslovni subjekt oziroma vsak njegov račun zajema
podatke za celotno poročevalsko obdobje od nastanka neporavnane obveznosti do dneva poročanja, če od dneva
poravnave posamezne evidentirane neporavnane obveznosti
ni minilo več kot 6 mesecev.
(2) Evidenca vsebuje:
– ime in davčno številko poslovnega subjekta,
– datum nastanka dospele neporavnane obveznosti,

14. člen
Izvajalci plačilnega prometa pošiljajo AJPES podatke o
dospelih neporavnanih obveznostih poslovnih subjektov, evidentiranih na način iz 12. člena tega navodila, v elektronski
obliki na strežnik BSNet, do katerega dostopa AJPES.
15. člen
(1) Izvajalci plačilnega prometa pošiljajo AJPES podatke o dospelih neporavnanih obveznostih poslovnih subjektov
dnevno, do 18. ure, v naslednji obliki:

Vodilni zapis (NODURS00)
Podatki individualnega zapisa (NODURS11)
Zap. št.

Opis polja

Format

Vsebina

1.

Tip zapisa

8 AN

Fiksna oznaka NODURS11

2.

Račun upnika

18 N

18 mest

3.

Izdajatelj naloga

1N

2=sodišče, 3=davčna uprava, 4=carina

4.

Prioriteta*

1N

Prednostni vrstni red poravnave

5.

Vrsta spremembe

2N

Oznaka za spremembo po legendi

6.

Kratki naziv upnika

35 AN

7.

Davčna številka dolžnika

8N

8.

Račun dolžnika

15 N

Polji 8 in 9 skupaj sta identifikator plačilnega
instrumenta oziroma ključ

9.

Zaporedna št. v okviru računa

5N

Ne sme se ponoviti v okviru TR

10.

Kratki naziv dolžnika

35 AN

11.

Znesek

15 N

V centih brez decimalnega ločila

12.

Datum vpisa v evidenco

8N

LLLLMMDD

13.

Čas vpisa v evidenco

6N

HHMMSS

14.

Model sklica v dobro

2N

15.

Vsebina sklica v dobro**

22 AN

16.

Komentar

30 AN

Neobvezno polje, dopolnjeno s presledki
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Podatki zbirnega zapisa (NODURS99)

Zap. št.

Opis polja

Format

Vsebina

1.

Tip zapisa

8 AN

Fiksna oznaka NODURS99

2.

Število vrstic s podatki (NODURS11)

10 N

3.

Seštevek zneskov v vrsticah s podatki

17 N

V centih brez decimalnega ločila

4.

Datum, na katerega se podatki nanašajo

8N

LLLLMMDD

5.

Matična številka izvajalca plačilnega prometa 7 N
– poročevalca

6.

Kratki naziv izvajalca plačilnega prometa – po- 40 AN
ročevalca
Opombi:

*
Prioritete po Zakonu o davčnem postopku (Uradni list RS, št. 117/06) in po Zakonu o izvršbi in zavarovanju (Uradni list RS,
št. 110/06 – prečiščeno besedilo in 115/06) so:
1. zakonite preživnine, odškodnine za škodo, nastalo zaradi prizadetega zdravja, odškodnine zaradi izgube delovne zmožnosti ali
odškodnine zaradi smrti preživljavca,
2. davčni dolg in stroški prisilne izterjatve,
3. sodni sklep o izvršbi.
** Vsebina podatka sklicevanje na številko odobritve je določena s Pravilnikom o podračunih ter načinu plačevanja obveznih dajatev
in drugih javnofinančnih prihodkov (Uradni list RS, št. 141/04, 106/05, 120/05 in 72/06) določa podatke, ki morajo biti vpisani na plačilne
instrumente oziroma nalog za plačilo, s katerim se plačujejo dajatve.

(2) Za vsakega izvajalca plačilnega prometa je veljavna zadnja prejeta datoteka.
IV. ZAGOTAVLJANJE PODATKOV O PREJEMKIH
NA RAČUNE IN O IZDATKIH Z RAČUNOV
16. člen
(1) Podlaga za zagotavljanje podatkov o prejemkih na račune in o izdatkih z računov za plačila v državi med rezidenti
je označevanje namenov plačil na plačilnih instrumentih oziroma plačilnih instrukcijah, s katerimi imetniki računov naložijo
izvajalcu plačilnega prometa prenos njihovih sredstev na drug račun oziroma vplačilo ali izplačilo z njihovega računa.
(2) Nalogodajalci označujejo namene plačil na plačilnih instrumentih oziroma plačilnih instrukcijah s šiframi prejemkov
in s šiframi izdatkov.
17. člen
Podatke o izdatkih za plačila v tujino – nerezidentom in podatke o prejemkih od nerezidentov za plačila iz tujine AJPES
zagotavlja Banka Slovenije.
IV/1. PREGLED VSEBINE ŠIFER PREJEMKOV IN IZDATKOV
18. člen
1. PREJEMKI
PREJEMKI PRI POSLOVANJU
11

Prejemki od prodaje proizvodov in storitev

12

Prejemki od subvencij, dotacij in od drugih nevračljivih virov
PREJEMKI PRI NALOŽBENJU

13

Prejemki od dividend in deležev iz dobička drugih

15

Prejemki od odtujitve opredmetenih osnovnih sredstev

16

Prejemki od odtujitve neopredmetenih dolgoročnih sredstev

17

Prejemki od odtujitve dolgoročnih in kratkoročnih finančnih naložb
PREJEMKI PRI FINANCIRANJU

20

Prejemki od vplačanega kapitala

21

Prejemki od dobljenih dolgoročnih in kratkoročnih posojil, kreditov in depozitov

28

PREJEMKI OD POBOTA

29

DRUGI PREJEMKI
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2. IZDATKI
IZDATKI PRI POSLOVANJU
30

Izdatki za nakup materiala in storitev

31

Izdatki za subvencije, dotacije in za druge istovrstne namene

32

Izdatki za povračila stroškov v zvezi z delom in drugi osebni prejemki

33

Izdatki za plačila po pogodbah o delu in po avtorskih pogodbah

40

Izdatki za čiste plače zaposlencev in za nadomestila čistih plač

43

Izdatki za socialno varnost

50

Izdatki za dajatve in takse

51

Izdatki za davek na dodano vrednost, trošarine in prometni davki

52

Izdatki za akontacijo dohodnine
IZDATKI PRI NALOŽBENJU

70

Izdatki za pridobitev opredmetenih osnovnih sredstev

71

Izdatki za pridobitev neopredmetenih dolgoročnih sredstev

72

Izdatki za pridobitev dolgoročnih in kratkoročnih finančnih naložb
IZDATKI PRI FINANCIRANJU

80

Izdatki za vračilo kapitala

81

Izdatki za vračila oziroma odplačila dolgoročnih in kratkoročnih posojil, kreditov in depozitov

82

Izdatki za izplačila dividend in drugih deležev lastnikov iz dobička

88

IZDATKI OD POBOTA

89

DRUGI IZDATKI

IV/2. VODENJE EVIDENCE O PREJEMKIH IN O IZDATKIH

19. člen
(1) Izvajalci plačilnega prometa za plačila v državi med
rezidenti vodijo evidenco o posameznih vrstah prejemkov in
izdatkov.
(2) Izvajalci plačilnega prometa vodijo evidenco o posameznih vrstah prejemkov in izdatkov za vsak poslovni subjekt
oziroma vsak račun. Podatki v evidenci so mesečni (od prvega do zadnjega dne v mesecu). Evidenca vsebuje podatke o
prejemkih na račune in o izdatkih z računov za plačila, ki se
poravnavajo v internem plačilnem prometu, prek sistema Žiro
kliringa in prek sistema bruto poravnave v realnem času.
20. člen
AJPES na podlagi prejetih podatkov izvajalcev plačilnega prometa o plačilih v državi med rezidenti in podatkov
Banke Slovenije o plačilih med nerezidenti zagotovi kumulativno evidenco o posameznih vrstah prejemkov in izdatkov
za vsak poslovni subjekt oziroma vsak račun. Kumulativna
evidenca vsebuje podatke za obdobje od 1.1. do zadnjega
dne meseca, za katerega se poroča.
IV/3. KONTROLIRANJE PODATKOV
21. člen
Ob prevzemu plačilnih instrumentov oziroma plačilnih
instrukcij za plačila v državi med rezidenti izvajalci plačilnega

prometa z ustrezno računalniško kontrolo preverijo, ali so
nalogi za plačilo označeni s šiframi prejemkov in izdatkov.
Za kontrolo šifer uporabijo Pregled povezav šifer izdatkov
s šiframi prejemkov, ki ga predpiše AJPES s posebnim navodilom v skladu s petim odstavkom 71. člena Zakona o
plačilnem prometu.
22. člen
Pred pošiljanjem podatkov AJPES izvajalci plačilnega prometa zagotovijo kontrolo uporabljenih povezav šifer
prejemkov in izdatkov na plačilnih instrumentih in plačilnih
instrukcijah oziroma plačilnih transakcijah.
IV/4. POŠILJANJE PODATKOV AJPES
23. člen
Izvajalci plačilnega prometa podatke o prejemkih in
o izdatkih za račune, ki jih vodijo, pošiljajo AJPES v elektronski obliki na strežnik BSNet, do katerega dostopa
AJPES.
24. člen
Mesečne podatke o prejemkih na račune in o izdatkih z računov poslovnih subjektov za plačila v državi med
rezidenti izvajalci plačilnega prometa pošiljajo AJPES najpozneje četrti delovni dan v mesecu za pretekli mesec v
naslednji obliki:
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Vodilni zapis (SPAPP00)
Podatki individualnega zapisa (SPAPP11)
Zap. št.

Opis polja

Format

Vsebina

1.

Oznaka zapisa

7 AN

SPAPP11

Račun poslovnega subjekta

2.

15 N

3.

Oznaka šifre

2N

4.

Znesek prometa*

S 16 N

*

Znesek je lahko za nekatere šifre tudi negativen.

Znesek v EUR

Podatki zbirnega zapisa (SPAPP99)

Zap. št.

Opis polja

Format

Vsebina

1.

Oznaka zapisa

7 AN

SPAPP99

2.

Mesec poročanja

6N

LLLLMM

3.

Račun izvajalca plačilnega prometa

15 N

4.

Znesek mesečnega skupnega prometa v breme S 16 N

Znesek v EUR

5.

Znesek mesečnega skupnega prometa v dobro

Znesek v EUR

S 16 N

25. člen
Mesečne podatke o izdatkih za plačila v tujino – nerezidentom in podatke o prejemkih od nerezidentov za plačila iz tujine
Banka Slovenije pošilja AJPES najpozneje 20. dne v mesecu za pretekli mesec v naslednji obliki:

Ime datoteke: SPTUJ_LLLL_MM_NNNNNNN.dat
Vodilni zapis (SPTUJ00)
Podatki individualnega zapisa (SPTUJ11)
Zap. št.

Opis polja

Format

Vsebina

1.

Oznaka zapisa

7 AN

SPTUJ11

2.

Matična številka poslovnega subjekta*

15 N

3.

Oznaka šifre**

2N

4.

Znesek prometa

S 16 N

Znesek v EUR

Opombi:
*
Banka Slovenije poroča na ravni matične številke poslovnega subjekta, matična številka se vpiše od leve proti desni (7
mest), na zadnja mesta se doda 8 ničel;
** Ne morejo se pojaviti šifre prejemkov 28 in šifre izdatkov 50, 51, 52 ter 88;

Podatki zbirnega zapisa (SPTUJ99)
Zap. št.

Opis polja

Format

Vsebina

1.

Oznaka zapisa

7 AN

SPTUJ99

2.

Mesec poročanja

6N

LLLLMM

3.

Račun izvajalca plačilnega prometa

15 N

4.

Znesek mesečnega skupnega prometa v breme S 16 N

Znesek v EUR

5.

Znesek mesečnega skupnega prometa v dobro

Znesek v EUR

S 16 N
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V. ZAGOTAVLJANJE PODATKOV O PLAČILIH
ZA INVESTICIJE

odobrenih enemu investitorju, izvajalci plačilnega prometa
zagotovijo zbirni podatek v enem znesku.

26. člen
(1) Izvajalci plačilnega prometa zagotavljajo AJPES
podatke o plačilih za investicije iz investicijskih kreditov,
odobrenih poslovnim subjektom-investitorjem (kreditojemalcem).
(2) V plačila za investicije po tem navodilu sodijo:
– vsa investicijska plačila po nalogu investitorja (kreditojemalca) v breme odobrenega kredita s partije kredita v
uporabi v dobro računa dobavitelja opreme za dobavljeno
opremo oziroma izvajalca del za opravljena dela, vključno s
plačili pogodbenih predujmov,
– prenosi s partije kredita v uporabi v dobro računa
investitorja za opravljena dela v lastni režiji (izvajanje investicijskih del v lastni režiji, vgrajevanje lastnih proizvodov,
vlaganja v osnovno čredo, vlaganja v večletne nasade
itd.),
– plačila za investicije iz kredita v tuji valuti,
– interkalarne obresti, pripisane kreditom v uporabi, obračunane za čas uporabe investicijskih kreditov,
– druga investicijska plačila iz investicijskih kreditov
(carine, nadomestila za odkupljena zemljišča itd.).

28. člen
(1) Izvajalci plačilnega prometa zagotavljajo podatke o
plačilih za investicije ločeno iz:
– investicijskih kreditov za investicije v opredmetena
osnovna sredstva (Slovenski računovodski standard 1) in v
neopredmetena dolgoročna sredstva (Slovenski računovodski standard 2) ter
– investicijskih kreditov, odobrenih v tujem imenu in za
tuj račun.
(2) Podatki so kumulativni, vključujejo obdobje od 1.1.
do konca dobe poročanja v tekočem letu.
V/2. KONTROLIRANJE PODATKOV
29. člen
Izvajalci plačilnega prometa preverijo namen oziroma
račune investicijskih kreditov. Pred pošiljanjem podatkov AJPES izvajalci plačilnega prometa zaradi zagotovitve pravilnosti podatkov uporabijo Pregled računov iz kontnega okvira za
banke in hranilnice, ki zajemajo plačila za investicije iz investicijskih kreditov v uporabi, in je Priloga 2 tega navodila.

V/1. EVIDENTIRANJE PODATKOV O PLAČILIH ZA
INVESTICIJE
27. člen
Izvajalci plačilnega prometa zagotavljajo podatke o plačilih za investicije iz investicijskih kreditov s posameznih
računov kontnega okvira za banke in hranilnice (Uradni list
RS, št. 64/05). Znotraj posameznega računa, na katerem
je evidentirana poraba investicijskega kredita, vodijo izvajalci plačilnega prometa podatke o odobrenih investicijskih
kreditih po posameznih investitorjih (kreditojemalcih). Če
je na istem računu evidentiranih več investicijskih kreditov,

V/3. POŠILJANJE PODATKOV V AJPES
30. člen
Izvajalci plačilnega prometa pošiljajo AJPES podatke
iz 29. člena tega navodila v elektronski obliki na strežnik
BSNet, do katerega dostopa AJPES.
31. člen
Podatke o plačilih za investicije izvajalci plačilnega prometa pošiljajo AJPES do 8. dne v mesecu za preteklo kumulativno obdobje v naslednji obliki:

Vodilni zapis (INVPOS00)
Podatki individualnega zapisa (INVPOS11)
Zap. št.

Opis polja

Format

Vsebina

1.

Oznaka zapisa

8 AN

INVPOS11

2.

Račun investitorja

15 N

3.

Račun kredita *

3N

4.

Plačila za investicije iz kreditov

S 16 N

Znesek v EUR

5.

Plačila za investicije iz kreditov v tujem imenu S 16 N
in za tuj račun

Znesek v EUR

*
Trištevilčni račun iz Pregleda računov iz kontnega okvira za banke in hranilnice, s katerih se zagotavljajo podatki o plačilih za
investicije (Priloga 2)

Podatki zbirnega zapisa (INVPOS99)
Zap. št.

Opis polja

Format

Vsebina

1.

Oznaka zapisa

8 AN

INVPOS99

2.

Mesec poročanja

6N

LLLLMM

3.

Račun izvajalca plačilnega prometa

15 N

4.

Zbirni znesek plačil za investicije iz kreditov

S 16 N

Znesek v EUR

5.

Zbirni znesek plačil za investicije iz kreditov v S 16 N
tujem imenu in za tuj račun

Znesek v EUR

Uradni list Republike Slovenije
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32. člen
(1) Če so kumulativni podatki o plačilih za investicije v
dobi poročanja manjši kakor v prejšnjem obdobju, izvajalci
plačilnega prometa predložijo AJPES pisno obrazložitev.
(2) Podatke o plačilih za investicije izvajalci plačilnega prometa pošljejo AJPES, tudi če v preteklem mesecu
niso evidentirali novih plačil za investicije iz investicijskih
kreditov.

VI. KONČNI DOLOČBI
33. člen
Z dnem uveljavitve tega navodila preneha veljati Navodilo o vsebini, načinu in rokih, v katerih izvajalci plačilnega
prometa zagotavljajo podatke za statistične in druge z zakoni
določene namene (Uradni list RS, št. 34/04).
34. člen
To navodilo začne veljati z dnem objave v Uradnem
listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2007 dalje,
razen določila o evidentiranju podatkov o dospelih neporavnanih obveznostih iz 1. odstavka 12. člena tega navodila, ki
se uporablja od 1. 10. 2006 dalje.
Št. 132-3/2006
Ljubljana, dne 8. decembra 2006
EVA 2006-1611-0202
Predsednica
Sveta AJPES
Andreja Kert l.r.
PRILOGA 1
Pregled oznak za vrsto spremembe zneska dospele neporavnane obveznosti
01 – znesek obveznosti: znesek celotnega neporavnanega dolga, ki se prvič zapiše v evidenco in ki nastane
na podlagi obvestila o izvršljivosti sklepa o prisilni izterjavi
DURS, CURS, sodišča;
02 – popolno poplačilo obveznosti: znesek dokončno
poplačanega dolga, znesek zapisa 02 pomeni, da je znesek
obveznosti v zapisu 01 dokončno poravnan;
03 – delno poplačilo obveznosti: znesek delnega poplačila dolga, ki se izračuna na podlagi razlike med zneskom v zapisu 01 in v zapisu 03;
06 – upnik ustavi postopek: znesek ustavitve je v tem
primeru enak znesku pod vrsto spremembe 01 oziroma
preostali razliki med zneskom v zapisu 01 in v zapisu 03;
07 – upnik delno ustavi postopek: znesek ustavitve je
v tem primeru manjši od zneska pod vrsto spremembe 01;
znesek še preostale neporavnane obveznosti se bo poplačal z vrsto spremembe 02 oziroma 03;
08 – stečaj: izvajalec plačilnega prometa prejme sklep
sodišča o začetku stečajnega postopka, kar pomeni, da se
zapre račun stečajnega dolžnika in se na zahtevo stečajnega upravitelja odpre nov račun »v stečaju«, prek katerega
se nadaljuje poslovanje do konca stečajnega postopka; v
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tem primeru se dospele neporavnane obveznosti vrnejo
upnikom, zato se z vrsto spremembe 08 označijo zneski
vseh dolžnikovih dospelih neporavnanih obveznosti;
09 – likvidacija: ob prejetju sklepa o likvidaciji se družbi
doda naziv »v likvidaciji« in se sredstva, pa tudi vse dospele
neporavnane obveznosti evidentirajo na novem računu »v
likvidaciji«, prek katerega poteka poslovanje; v tem primeru
se uporabi oznaka za vrsto spremembe 09 za vsak znesek
dospelih neporavnanih obveznosti na dan zaprtja računa,
celotni znesek neporavnanih obveznosti pa se prenese na
nov račun »v likvidaciji« z oznako 01;
10 – prisilna poravnava: na dan potrditve postopka
prisilne poravnave se uporabi oznaka vrste spremembe
10, zapiše se znesek dospelih neporavnanih obveznosti
(za vsako obveznost posebej), izkazan na dan začetka
postopka prisilne poravnave, označen z 98; dospele neporavnane obveznosti v obdobju od začetka postopka prisilne
poravnave do dneva potrditve postopka prisilne poravnave
(pa tudi od tega dneva dalje) se označijo z 01;
11 – zaprtje računa: znesek preostale obveznosti ob
zaprtju računa (ob zaprtju računa zaradi izbrisa oziroma
prenehanja poslovnega subjekta se dospele neporavnane
obveznosti vrnejo upnikom, zato se z vrsto spremembe 11
označijo vsi zneski dospelih neporavnanih obveznosti na
dan zaprtja računa);
96 – vračilo sklepa o izvršbi na osnovi 2. odstavka
168. člena ZDavP: če v enem letu po prejemu sklepa o
izvršbi na dolžnikovih računih ni nobenega priliva denarnih
sredstev, banka oziroma hranilnica vrne sklep davčnemu
organu, ki je izdal sklep;
97 – vračilo sklepa o izvršbi v skladu s 141. členom
ZIZ: če ob prejemu sklepa o izvršbi na dolžnikovem računu
ni sredstev, pred prejemom sklepa pa najmanj tri mesece
na dolžnikovem računu ni bilo nobenega priliva, izvajalec
plačilnega prometa vrne sklep o izvršbi takoj po prejemu
sodišču, ki izvršbo ustavi oziroma če v treh mesecih po
prejemu sklepa o izvršbi na dolžnikovih računih ni nobenega priliva, izvajalec plačilnega prometa vrne sklep o izvršbi
sodišču, ki izvršbo ustavi;
98 – prisilna poravnava: ob začetku postopka prisilne
poravnave (potrditve še ni) dolžnik ohrani isti račun in znesek neporavnane obveznosti, zato se v tem primeru uporabi
oznaka vrste spremembe 98 in pomeni le informacijo o
začetku postopka prisilne poravnave (doda se nov zapis z
oznako vrste spremembe 98); če nastopi nova neporavnana
obveznost (ki se nanaša na obdobje pred začetkom postopka prisilne poravnave), se vnese v evidenco na mesto, ki
ustreza datumu pred začetkom postopka prisilne poravnave, da se ohrani vrednost neporavnane obveznosti do potrditve postopka prisilne poravnave; ob potrditvi postopka se
vsi dolgovi do dneva začetka postopka prisilne poravnave
označijo z 10; po potrditvi postopka poravnave pa se nove
dospele neporavnane obveznosti označijo z 01;
99 – prisilna izterjava dolga: informacija o »neporavnanem« rubežu sredstev ob sprejetem sklepu o prisilni
izterjavi dolga (razlika med zarubljenimi sredstvi na računu
in sredstvi po sklepu, če ni dovolj sredstev na računu); če
je v času rubeža sredstev dovolj sredstev na računu, se z
oznako 99 zapiše znesek 0 (nič), ki pomeni informacijo, da
so sredstva zarubljena v celotnem znesku.
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PRILOGA 2
Pregled računov iz kontnega okvira za banke in hranilnice, s katerih se zagotavljajo podatki o plačilih za investicije
Zap.
št.

Št. računa
32

- KRATKOROČNI KREDITI V TUJI VALUTI

1.

320

- Kratkoročni krediti nefinančnim družbam v tuji valuti – del

2.

324

- Kratkoročni krediti državi v tuji valuti – del

3.

325

- Kratkoročni krediti bankam v tuji valuti – del

4.

326

- Kratkoročni krediti drugim finančnim organizacijam v tuji valuti – del

5.

328

- Kratkoročni krediti tujim osebam v tuji valuti – del

6.

329

- Kratkoročni krediti neprofitnim izvajalcem storitev gospodinjstvom v tuji valuti – del

34

- DOLGOROČNI KREDITI V TUJI VALUTI

7.

340

- Dolgoročni krediti nefinančnim družbam v tuji valuti – del

8.

344

- Dolgoročni krediti državi v tuji valuti – del

9.

345

- Dolgoročni krediti bankam v tuji valuti – del

10.

346

- Dolgoročni krediti drugim finančnim organizacijam v tuji valuti – del

11.

348

- Dolgoročni krediti tujim osebam v tuji valuti – del

12.

349

- Dolgoročni krediti neprofitnim izvajalcem storitev gospodinjstvom v tuji valuti – del

38

- TERJATVE IZ POSLOV V TUJEM IMENU IN ZA TUJ RAČUN V TUJI VALUTI

380

- Terjatve iz poslov v tujem imenu in za tuj račun v tuji valuti – del

42

- KRATKOROČNI KREDITI

14.

420

- Kratkoročni krediti nefinančnim družbam – del

15.

421

- Kratkoročni krediti nefinančnim družbam – odvisnim družbam – del

16.

424

- Kratkoročni krediti državi – del

17.

425

- Kratkoročni krediti bankam – del

18.

426

- Kratkoročni krediti drugim finančnim organizacijam – del

19.

428

- Kratkoročni krediti tujim osebam – del

20.

429

- Kratkoročni krediti neprofitnim izvajalcem storitev gospodinjstvom – del

48

- KRATKOROČNE TERJATVE IZ POSLOV V TUJEM IMENU IN ZA TUJ RAČUN

480

- Kratkoročne terjatve iz poslov v tujem imenu in za tuj račun – del

52

- DOLGOROČNI KREDITI ZA INVESTICIJE V OSNOVNA SREDSTVA IN STANOVANJSKO
GRADNJO

22.

520

- Dolgoročni krediti za investicije nefinančnim družbam

23.

521

- Dolgoročni krediti za investicije nefinančnim družbam – odvisnim družbam

24.

524

- Dolgoročni krediti za investicije državi

25.

525

- Dolgoročni krediti za investicije bankam

26.

526

- Dolgoročni krediti za investicije drugim finančnim organizacijam

27.

528

- Dolgoročni krediti za investicije tujim osebam

28.

529

- Dolgoročni krediti za investicije neprofitnim izvajalcem storitev gospodinjstvom

58

- DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOV V TUJEM IMENU IN ZA TUJ RAČUN

580

- Dolgoročne terjatve iz poslov v tujem imenu in za tuj račun – del

13.

21.

29.

Uradni list Republike Slovenije
5930.

Navodilo o načinu, postopkih in udeležencih
za izvajanje statističnega raziskovanja o
prejemkih na račune in o izdatkih z računov
poslovnih subjektov

Na podlagi petega odstavka 71. člena Zakona o plačilnem prometu (Uradni list RS, št. 110/06 – prečiščeno
besedilo), 5. točke 15. člena Sklepa o ustanovitvi Agencije
Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve
(Uradni list RS, št. 53/02 in 87/02) ter v soglasju z Banko
Slovenije (št. 28.00-1180/06-DM, z dne 15. 11. 2006) in
Ministrstvom za finance (št. 405-6/2006/22, z dne 24. 11.
2006) Svet Agencije Republike Slovenije za javnopravne
evidence in storitve izdaja

NAVODILO
o načinu, postopkih in udeležencih za izvajanje
statističnega raziskovanja o prejemkih na
račune in o izdatkih z računov poslovnih
subjektov
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
To navodilo določa način, postopke in udeležence za
izvajanje statističnega raziskovanja o prejemkih na račune
in o izdatkih z računov poslovnih subjektov – rezidentov.
Podlaga temu raziskovanju so podatki o prejemkih in
o izdatkih poslovnih subjektov, ki jih zagotavljajo izvajalci
plačilnega prometa iz nalogov za plačilo, na katerih je namen plačila šifriran z ustrezno šifro prejemkov in izdatkov
za plačila v državi med rezidenti.
Podatke o izdatkih za plačila v tujino – nerezidentom in
podatke o prejemkih od nerezidentov za plačila iz tujine zbira Banka Slovenije v skladu z Zakonom o Banki Slovenije in
Zakonom o deviznem poslovanju ter jih posreduje AJPES.
Sistem šifriranja plačilnih transakcij med rezidenti je
AJPES določila z Navodilom o vsebini, načinu in rokih, v
katerih izvajalci plačilnega prometa zagotavljajo podatke
za statistične in druge z zakoni določene namene (Uradni
list RS, št.138/06).
2. člen
Posamezni izrazi, uporabljeni v tem navodilu, imajo
naslednji pomen:
– šifriranje plačilnih transakcij – označevanje namenov plačil s šiframi prejemkov in izdatkov (PI);
– račun – transakcijski račun pri banki, hranilnici in
Banki Slovenije, račun pri centralni banki, podračun v sistemu enotnega zakladniškega računa, gotovinski račun proračunskega uporabnika pri banki;
– poslovni subjekt – pravna oseba – rezident, imetnik
transakcijskega računa pri banki, hranilnici ali Banki Slovenije, imetnik računa pri centralni banki in imetnik podračuna v sistemu enotnega zakladniškega računa, ki opravlja
dejavnost;
– izvajalec plačilnega prometa – banka, hranilnica,
podružnica tuje banke in banka države članice Evropske
unije, ki za opravljanje storitev plačilnega prometa pridobijo
dovoljenje Banke Slovenije ter Banka Slovenije. Nalogo
izvajalca plačilnega prometa za neposredne in posredne
uporabnike državnega in občinskih proračunov, vključene
v sistem enotnega zakladniškega računa, po tem navodilu
izvaja organ, pristojen za javna plačila (v nadaljevanju:
UJP);
– plačilna transakcija nastane na osnovi plačilne instrukcije in programsko generirane transakcije;
– nalog za plačilo – je nalog imetnika transakcijskega
računa izvajalcu plačilnega prometa, ki vodi njegov transakcijski račun, da v breme tega transakcijskega računa opravi
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prenos denarnih sredstev v dobro drugega transakcijskega
računa ali v dobro računa izvajalca plačilnega prometa in v
korist prejemnika plačila;
– plačilni instrument – je sredstvo, ki ob pogojih,
ki so dogovorjeni med izvajalcem plačilnega prometa ter
imetnikom, glede oblike in načina uporabe plačilnega instrumenta, imetniku omogoča prenos denarnih sredstev,
ter vplačil in izplačil. Pomeni obliko in način posredovanja
plačilne instrukcije izvajalcu plačilnega prometa;
– plačilna instrukcija – je navodilo izvajalcu plačilnega prometa za prenos sredstev. Na osnovi plačilnih instrukcij se pri izvajalcih plačilnega prometa oblikujejo ustrezne
plačilne transakcije. Namen plačila je šifriran z ustrezno
šifro na nalogu za plačilo ali pa se šifra generira programsko
na plačilno instrukcijo;
– nalogodajalec – je fizična ali pravna oseba, ki izda
izvajalcu plačilnega prometa nalog za plačilo ali nakazilo
v breme kritja, ki ga ima pri tem izvajalcu plačilnega prometa;
– interni plačilni promet – promet med računi, ki jih
vodi izvajalec plačilnega prometa, ter med računom izvajalca plačilnega prometa in računi, ki jih izvajalec plačilnega
prometa vodi, in poravnava plačila na podlagi plačilne transakcije, ki je lahko tudi programsko generirana (npr. pripis
obresti);
– medbančni plačilni promet – poravnava plačila
prek sistema Žiro kliringa (ŽK) in sistema bruto poravnave v
realnem času na računih bank, hranilnic in Banke Slovenije
pri centralni banki;
– evidentiranje prejemkov in izdatkov – zapis podatkov o prejemkih na račune in o izdatkih z računov posameznih poslovnih subjektov, ki so izvajalcem plačilnega
prometa podlaga za poročanje AJPES za potrebe statističnega raziskovanja.
Za posamezne izraze, uporabljene v tem navodilu, ki
niso posebej opredeljeni, se uporablja vsebina, ki jo določa
Zakon o plačilnem prometu (Uradni list RS, št. 110/06- prečiščeno besedilo).
3. člen
V navodilu so zaradi zagotovitve celovitosti podatkov
za potrebe statističnih raziskovanj upoštevana naslednja
izhodišča:
– podatki o prejemkih na račune in o izdatkih z računov
poslovnih subjektov se zagotavljajo s plačilnega prometa
na podlagi šifer prejemkov in izdatkov, s katerimi so na
plačilnih instrumentih in pri plačilnih instrukcijah izraženi
nameni plačil;
– podatke o prejemkih in o izdatkih iz naslova opravljenega večstranskega pobota medsebojnih obveznosti in
terjatev prek AJPES zagotovi AJPES;
– izvajalci plačilnega prometa zagotavljajo podatke o
prejemkih na račune in o izdatkih z računov poslovnih
subjektov po posameznih šifrah prejemkov in izdatkov za
plačila internega in medbančnega plačilnega prometa;
– promet na računih fizičnih oseb in samostojnih podjetnikov se izkazuje kot promet na računih izvajalcev plačilnega prometa; način evidentiranja je razviden iz Pregleda
zbiranja podatkov o prejemkih in o izdatkih glede na račun
nalogodajalca in prejemnika in glede na način izvršitve
plačila, ki je Priloga 1 tega navodila;
– poročevalci podatkov o prejemkih na račune in o
izdatkih z računov so izvajalci plačilnega prometa za račune
poslovnih subjektov, ki jih vodijo;
– poročevalci pošiljajo podatke neposredno v AJPES;
– UJP zagotavlja podatke o prejemkih na račune in o
izdatkih z računov za neposredne in posredne uporabnike
državnega in občinskih proračunov, Zavoda za zdravstveno
zavarovanje Slovenije in Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, ki so vključeni v sistem enotnega zakladniškega računa.
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II. ŠIFRIRANJE NAMENOV PLAČIL
4. člen
Osnova za zbiranje podatkov o prejemkih in o izdatkih
je plačilni instrument oziroma plačilna instrukcija (tudi programsko generirana plačilna transakcija), na katerih je namen plačila šifriran z ustrezno šifro prejemka in šifro izdatka.
Poslovni subjekti so odgovorni za pravilnost navedenih šifer
prejemkov in izdatkov.
Prejemki po tem navodilu so povečanja stanja denarnih
sredstev na računu.
Izdatki po tem navodilu so zmanjšanja stanja denarnih
sredstev na računu.
5. člen
Namene plačil na plačilnih instrumentih in pri plačilnih
instrukcijah za plačila v državi med rezidenti označujejo
nalogodajalci s šiframi prejemkov in izdatkov. Nalogodajalci
označijo izdatek s svojega računa in prejemek na račun
prejemnika z ustrezno šifro izdatka in šifro prejemka iz Pregleda šifer prejemkov in izdatkov iz 11. člena tega navodila.
Pri označevanju namenov plačil upoštevajo povezave šifer
izdatkov s šiframi prejemkov iz 18. člena tega navodila.
Če so nalogodajalci fizične osebe in samostojni podjetniki, šifre prejemkov in izdatkov, ki ustrezajo namenom plačil,
zagotovijo izvajalci plačilnega prometa.
Namene plačil pri programsko generiranih plačilnih transakcijah označijo s šiframi prejemkov in izdatkov izvajalci
plačilnega prometa.
6. člen
Plačila med poslovnimi subjekti v državi (poslovna dejavnost, dejavnost naložbenja in dejavnost financiranja) se označujejo tako, da se na prvo mesto vpiše črka A, na naslednja
štiri mesta pa šifra »vrsta posla« iz šifranta Vrsta posla A.
Medbančna plačila ali monetarna plačila (plačila med bankami in plačila med bankami in Banko Slovenije) se označujejo
tako, da se na prvo mesto vpiše črka B (za plačila med bankami) ali črka M (za plačila med bankami in Banko Slovenije),
na naslednja štiri mesta pa šifra »vrsta posla« iz šifranta Vrsta
posla B ali M. Plačila prek računa Klirinško depotne družbe (za
plačila iz naslova poravnav poslov z vrednostnimi papirji) se
označujejo tako, da se na prvo mesto vpiše črka F, na naslednja
štiri mesta pa šifra »vrsta posla« iz šifranta Vrsta posla F.
Šifrant Vrste posla A je Priloga 2 tega navodila.
Vsebino šifrantov Vrste posla B, M in F določa in objavlja Banka Slovenije.
Banka Slovenije pred pošiljanjem podatkov v AJPES
zagotovi prevedbo vseh šifer »vrsta posla« B, M in F v šifre
prejemkov in šifre izdatkov.
II/1 Šifriranje plačil na račune za zbiranje
javnofinančnih prihodkov
7. člen
Prejemke iz naslova razporejanja javnofinančnih prihodkov na račune prejemnikov sredstev na plačilnih instrumentih
oziroma pri plačilnih instrukcijah označujejo z ustreznimi šiframi pristojni organi in druge pravne osebe, ki javnofinančne
prihodke razporejajo po predpisih in drugih podlagah.
Pri plačilih na podračune javnofinančnih prihodkov, ki so
v Registru transakcijskih računov označeni s črko P, poslovni
subjekti vpišejo šifro izdatka in šifro prejemka, ker tako zahteva standard za izpolnjevanje nalogov. UJP tako evidentiranih
prejemkov ne sporoča AJPES.
II/2 Storno uporabljenih šifer prejemkov in izdatkov
8. člen
Zaradi zagotovitve pravilnosti podatkov o prejemkih in
o izdatkih je treba v določenih primerih stornirati uporabljene

Uradni list Republike Slovenije
šifre. Na plačilnih instrumentih oziroma pri plačilnih instrukcijah se storno uporabljenih šifer prejemkov in izdatkov označi
tako, da se v polje, ki je predvideno za šifro izdatka, vpiše
šifra prejemka, v polje, ki je predvideno za šifro prejemka, pa
se vpiše šifra izdatka.
Šifre prejemkov in izdatkov se stornirajo pri:
– napačni usmeritvi denarnih sredstev,
– označitvi z nepravilno šifro,
– vračilu preveč plačanih obveznosti v istem letu.
Če so prejemki in izdatki nastali v preteklem letu, se v
tekočem letu šifre ne stornirajo. V teh primerih se popravki
prejemkov označijo s šifro izdatka 89, popravki izdatkov pa
s šifro prejemka 29.
9. člen
Izjeme pri uporabi storna šifer:
– ob vračilu davka na dodano vrednost po obračunu,
tudi če se vračilo davka na dodano vrednost nanaša na preteklo leto, se uporabi storno šifre izdatka 51,
– za šifro 29 – drugi prejemki in za šifro 89 – drugi
izdatki se nepravilno šifrirani podatki s tema šiframa ne popravljajo s storniranjem uporabljene šifre.
Nepravilni podatek na šifri 29 – drugi prejemki se popravi s šifro 89 drugi izdatki, nepravilni podatek na šifri 89 – drugi
izdatki se popravi s šifro 29 – drugi prejemki.
II/3 Šifriranje izdatkov in prejemkov iz naslova obresti
10. člen
Izdatki za plačilo obresti se označujejo z istimi šiframi
izdatkov kakor plačilo obveznosti, na katere se obresti nanašajo, ne glede na to, ali jih poslovni subjekti plačujejo posebej
ali skupaj s plačilom obveznosti.
Enako velja tudi za prejemke iz naslova obresti.
III. PREGLED ŠIFER PREJEMKOV IN IZDATKOV
11. člen
A. PREJEMKI
PREJEMKI PRI POSLOVANJU
11 Prejemki od prodaje proizvodov in storitev
12 Prejemki od subvencij, dotacij in od drugih nevračljivih virov
PREJEMKI PRI NALOŽBENJU
13 Prejemki od dividend in deležev iz dobička drugih
15 Prejemki od odtujitve opredmetenih osnovnih sredstev
16 Prejemki od odtujitve neopredmetenih dolgoročnih
sredstev
17 Prejemki od odtujitve dolgoročnih in kratkoročnih
finančnih naložb
PREJEMKI PRI FINANCIRANJU
20 Prejemki od vplačanega kapitala
21 Prejemki od dobljenih dolgoročnih in kratkoročnih
posojil, kreditov in depozitov
28 PREJEMKI OD POBOTA
29 DRUGI PREJEMKI
B. IZDATKI
IZDATKI PRI POSLOVANJU
30 Izdatki za nakup materiala in storitev
31 Izdatki za subvencije, dotacije in za druge istovrstne
namene
32 Izdatki za povračila stroškov v zvezi z delom in drugi
osebni prejemki
33 Izdatki za plačila po pogodbah o delu in po avtorskih
pogodbah
40 Izdatki za čiste plače zaposlencev in za nadomestila čistih plač
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43 Izdatki za socialno varnost
50 Izdatki za dajatve in takse
51 Izdatki za davek na dodano vrednost, trošarine in
prometni davki
52 Izdatki za akontacijo dohodnine
IZDATKI PRI NALOŽBENJU
70 Izdatki za pridobitev opredmetenih osnovnih sredstev
71 Izdatki za pridobitev neopredmetenih dolgoročnih
sredstev
72 Izdatki za pridobitev dolgoročnih in kratkoročnih
finančnih naložb
IZDATKI PRI FINANCIRANJU
80 Izdatki za vračilo kapitala
81 Izdatki za vračila oziroma odplačila dolgoročnih in
kratkoročnih posojil, kreditov in depozitov
82 Izdatki za izplačila dividend in drugih deležev lastnikov iz dobička
88 IZDATKI OD POBOTA
89 DRUGI IZDATKI
III/1 Vsebina šifer prejemkov in izdatkov
12. člen
A. Vsebina šifer prejemkov
PREJEMKI PRI POSLOVANJU
ŠIFRA 11 – Prejemki od prodaje proizvodov in storitev
S šifro 11 se označujejo prejemki od:
– prodaje proizvodov, trgovskega blaga in materiala,
– opravljanja storitev,
– opravnin (provizij),
– zavarovalnih in pozavarovalnih premij in drugih poslovnih prejemkov iz zavarovalne in pozavarovalne dejavnosti,
– odškodnin,
– licenčnin,
– nadomestil,
– najemnin (tudi fizičnim osebam),
– članarin,
– vračil potrošniških posojil,
– obresti,
– kazni itd.
ŠIFRA 12 – Prejemki od subvencij, dotacij in od drugih
nevračljivih virov
S šifro 12 se označujejo prejemki od:
– subvencij,
– dotacij,
– regresov,
– kompenzacij (kot vrste subvencij),
– premij,
– samoprispevkov,
– sredstev, zbranih za izgradnjo infrastrukturnih objektov,
– obračunanih in neplačanih prispevkov po posebnih
predpisih,
– drugih nevračljivih virov (prispevki ob elementarnih
nesrečah, humanitarna pomoč, sredstva, prejeta iz naslova
sponzorstva) itd.
PREJEMKI PRI NALOŽBENJU
ŠIFRA 13 – Prejemki od dividend in deležev iz dobička
drugih
S šifro 13 se označujejo prejemki od:
– dividend,
– deležev iz dobička drugih.
ŠIFRA 15 – Prejemki od odtujitve opredmetenih osnovnih sredstev
S šifro 15 se označujejo prejemki od odtujitve:
– zemljišč,
– zgradb,
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– gozdov,
– proizvajalne in druge opreme,
– osnovne črede,
– večletnih nasadov,
– drobnega inventarja, ki ima naravo opredmetenih
osnovnih sredstev,
– opredmetenih osnovnih sredstev v gradnji in izdelavi in
njihovih nadomestnih delov itd.
ŠIFRA 16 – Prejemki od odtujitve neopredmetenih dolgoročnih sredstev
S šifro 16 se označujejo prejemki od odtujitve:
– patentov,
– licenc,
– blagovnih znamk,
– prejemki od danih koncesij in podobnih pravic.
ŠIFRA 17 – Prejemki od odtujitve dolgoročnih in kratkoročnih finančnih naložb
S šifro 17 se označujejo:
– prejemki od prodaje lastnih vrednostnih papirjev drugih
(delnic),
– prejemki od prodaje oziroma vnovčenja dolžniških vrednostnih papirjev drugih (obveznic, blagajniških zapisov in
certifikatov),
– prejemki od prodaje deležev in celote kapitala drugih,
– vrnjeni depoziti,
– vrnjeni krediti, odobreni drugim, razen potrošniških
kreditov,
– prejemki od obresti itd.
PREJEMKI PRI FINANCIRANJU
ŠIFRA 20 – Prejemki od vplačanega kapitala
S šifro 20 se označujejo:
– vplačilo ustanovnega kapitala,
– prejemki iz izdaje delnic,
– vplačilo deleža,
– sredstva, prejeta od ustanovitelja (vloge), itd.
ŠIFRA 21 – Prejemki od dobljenih dolgoročnih in kratkoročnih posojil, kreditov in depozitov
S šifro 21 se označujejo:
– prejeta dolgoročna in kratkoročna posojila, krediti in
depoziti,
– prejemki iz izdaje zadolžnic, obveznic itd.
ŠIFRA 28 – PREJEMKI OD POBOTA
S šifro 28 se označujejo prejemki:
– iz naslova medsebojnih obveznosti in terjatev, poravnanih s pobotom.
ŠIFRA 29 – DRUGI PREJEMKI
S šifro 29 se označujejo prejemki, ki jih ni mogoče razvrstiti med prejemke poslovanja, naložbenja in financiranja:
– povračila nadomestil čistih plač zaposlencev za čas
odsotnosti z dela in drugih nadomestil, ki ne bremenijo delodajalca, itd.
S to šifro se označujejo tudi popravki, ki se nanašajo na
izdatke v preteklem letu.
13. člen
B. Vsebina šifer izdatkov
IZDATKI PRI POSLOVANJU
ŠIFRA 30 – Izdatki za nakup materiala in storitev
S šifro 30 se označujejo izdatki za:
– nabavo materiala in blaga,
– storitve,
– vzdrževanje,
– reklamo, reprezentanco in sponzorstvo,
– najemnine,
– zavarovalne in pozavarovalne premije,
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– odškodnine,
– bančne storitve in storitve plačilnega prometa,
– izobraževanje in šolnine,
– obresti,
– kazni itd.
S šifro 30 se označujejo izdatki za nakup materiala, blaga
in storitev, vključno s prometnimi davki, carino, carinskimi taksami in z drugimi dajatvami, ki se nanašajo na te izdatke.
ŠIFRA 31 – Izdatki za subvencije, dotacije in za druge
istovrstne namene
S šifro 31 se označujejo izdatki za:
– subvencije,
– dotacije,
– regrese,
– kompenzacije (kot oblika subvencij),
– donatorstvo,
– prostovoljne prispevke ob elementarnih nesrečah,
– druge istovrstne namene.
S šifro 31 se označujejo izdatki za subvencije, dotacije
in za druge istovrstne namene, vključno s prometnimi davki,
carino, carinskimi taksami in drugimi dajatvami, ki se nanašajo
na te izdatke.
ŠIFRA 32 – Izdatki za povračila stroškov v zvezi z delom
in drugi osebni prejemki
S šifro 32 se označujejo izdatki za:
– prehrano med delom,
– prevoze na delo in z dela,
– službena potovanja,
– terenske dodatke,
– nadomestila za ločeno življenje,
– sejnine,
– regrese za letni dopust,
– jubilejne nagrade,
– odpravnine ob upokojitvi,
– solidarnostne pomoči,
– izplačila učencem, dijakom in študentom za opravljeno
delo,
– nagrade za idejne rešitve, nagrade po javnih natečajih itd.
S šifro 32 se označujejo izdatki za povračilo stroškov v
zvezi z delom in izdatki za druge osebne prejemke, čeprav se
njihovo izplačilo nanaša na pretekla leta.
ŠIFRA 33 – Izdatki za izplačila po pogodbah o delu in po
avtorskih pogodbah
S šifro 33 se označujejo izdatki za izplačila:
– po pogodbah o delu,
– po delovršnih pogodbah,
– iz avtorskih pravic,
– za izume, znake razlikovanja in tehnične izboljšave,
– iz drugih pravnih razmerij, nastalih s fizičnimi osebami,
itd.
S šifro 33 se označujejo izdatki za izplačila po pogodbah
o delu in po avtorskih pogodbah, čeprav se njihovo izplačilo
nanaša na pretekla leta.
ŠIFRA 40 – Izdatki za čiste plače zaposlencev in za
nadomestila čistih plač
S šifro 40 se označujejo izdatki za čiste plače zaposlencev in za nadomestila čistih plač, ki bremenijo delodajalca:
– čiste plače iz delovnega razmerja za opravljeno delo
za polni, nepolni, skrajšani delovni čas in za delo, daljše od
polnega delovnega časa,
– nadomestila čistih plač, ki v skladu z zakonom in s
kolektivno pogodbo o zaposlitvi pripadajo zaposlenim za čas,
ko ne delajo, v obsegu, ki bremeni delodajalca.
S to šifro se označujejo tudi izdatki za nakazila odtegljajev od izplačanih čistih plač.
S šifro 40 se označujejo izdatki za izplačila čistih plač in
za nadomestila čistih plač, čeprav se izplačila nanašajo na
pretekla leta.
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ŠIFRA 43 – Izdatki za socialno varnost
S šifro 43 se označujejo izdatki za nadomestila čistih
plač zaposlencev za čas odsotnosti z dela, ki ne bremenijo
delodajalca, in drugi izdatki za socialno varnost, določeni s
posebnimi predpisi:
– boleznine nad 30 dni,
– invalidske pokojnine zaradi zmanjšane delovne zmožnosti,
– nadomestila za porodniško varstvo,
– pokojnine,
– invalidnine,
– javna dela,
– nadomestila za čas brezposelnosti,
– denarne pomoči kot edini vir preživljanja,
– štipendije,
– otroški dodatki,
– rejnine,
– vojaške vaje itd.
S to šifro se označujejo tudi povračila stroškov iz
uveljavljanja pravic iz zdravstvenega zavarovanja in porodniškega varstva (povračila potnih stroškov, stroškov za
ortopedske pripomočke, za protetiko, za opremo za novorojenčke itd.).
S šifro 43 se označujejo izdatki za socialno varnost, čeprav se njihovo izplačilo nanaša na pretekla leta.
ŠIFRA 50 – Izdatki za dajatve in takse
S šifro 50 se označujejo izdatki za:
– dajatve, ki se odtegujejo od plač, razen akontacij dohodnine,
– dajatve od plač, ki bremenijo delodajalca,
– dajatve, ki se plačujejo od drugih plačil za opravljeno
delo in od drugih osebnih prejemkov, razen akontacij dohodnine,
– davek od dobička,
– takse (sodne, upravne, cestne itd.),
– članarine, predpisane z zakoni,
– nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča,
– prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje zaposlencev, ki ga plačuje delodajalec,
– druge dajatve, razen prometnih davkov.
S to šifro se označujejo tudi plačila zamudnih obresti od
nepravočasno plačanih navedenih dajatev.
S šifro 50 se ne označujejo plačila carine in drugih dajatev pri uvozu, ker se izdatki za te namene označujejo z
ustrezno šifro izdatka (šifra 30, 31, 70).
ŠIFRA 51 – Izdatki za davek na dodano vrednost, trošarine in prometni davki
S šifro 51 se označujejo izdatki za plačilo:
davka na dodano vrednost,
– trošarin od trošarinskih izdelkov (alkohol in alkoholne
pijače, tobačni izdelki, mineralna olja in plin),
– davka od prometa motornih vozil,
– davka od prometa zavarovalnih poslov,
– davka od iger na srečo,
– davka na promet nepremičnin itd.
S to šifro se označujejo tudi plačila zamudnih obresti od
nepravočasno plačanih prometnih davkov.
ŠIFRA 52 – Izdatki za akontacijo dohodnine
S šifro 52 se označujejo izdatki za plačilo akontacije
dohodnine od:
– osebnih prejemkov,
– dohodkov iz kmetijstva,
– dohodkov iz dejavnosti,
– dobička iz kapitala,
– dohodkov iz premoženja,
– dohodkov iz premoženjskih pravic.
S to šifro se označujejo tudi plačila zamudnih obresti od
nepravočasno plačane akontacije dohodnine.

Uradni list Republike Slovenije
IZDATKI PRI NALOŽBENJU
ŠIFRA 70 – Izdatki za pridobitev opredmetenih osnovnih sredstev
S šifro 70 se označujejo izdatki za pridobitev:
– zemljišč,
– zgradb,
– gozdov,
– proizvajalne in druge opreme,
– osnovne črede,
– večletnih nasadov,
– drobnega inventarja, ki ima naravo opredmetenih
osnovnih sredstev,
– opredmetenih osnovnih sredstev v gradnji in izdelavi
in njihovih nadomestnih delov itd.
S to šifro se označujejo tudi izdatki za finančni najem
opredmetenih osnovnih sredstev in za plačilo prispevkov za
izgradnjo infrastrukturnih objektov.
S šifro 70 se označujejo vsi izdatki za pridobitev opredmetenih osnovnih sredstev, vključno s prometnimi davki,
carino in drugimi dajatvami pri uvozu, ki se nanašajo na te
izdatke.
ŠIFRA 71 – Izdatki za pridobitev neopredmetenih dolgoročnih sredstev
S šifro 71 se označujejo izdatki za pridobitev:
– patentov,
– licenc,
– blagovnih znamk,
– koncesij in podobnih pravic.
S to šifro se označujejo tudi izdatki za dolgoročne organizacijske stroške, dolgoročne stroške raziskovanja in
razvijanja itd.
ŠIFRA 72 – Izdatki za pridobitev dolgoročnih in kratkoročnih finančnih naložb
S šifro 72 se označujejo izdatki za:
– pridobitev lastniških vrednostnih papirjev drugih (delnic),
– pridobitev dolžniških vrednostnih papirjev drugih (obveznic, blagajniških zapisov in certifikatov),
– pridobitev deležev in celote kapitala drugih,
– dane depozite,
– dane kredite itd.
IZDATKI PRI FINANCIRANJU
ŠIFRA 80 – Izdatki za vračilo kapitala
S šifro 80 se označujejo izdatki za:
– odkup lastnih delnic od njihovih imetnikov,
– vračilo deleža,
– vračilo denarnih sredstev ustanoviteljem (vloge),
– druga vračila kapitala.
ŠIFRA 81 – Izdatki za vračila oziroma odplačila dolgoročnih in kratkoročnih posojil, kreditov in depozitov
S šifro 81 se označujejo izdatki za:
– vračila oziroma odplačila dolgoročnih in kratkoročnih
posojil, kreditov, razen za odplačila potrošniških kreditov,
– vračila depozitov,
– obresti,
– odkup lastnih zadolžnic, obveznic itd.
ŠIFRA 82 – Izdatki za izplačila dividend in drugih deležev lastnikov iz dobička
S šifro 82 se označujejo izdatki za:
– dividende iz dobička,
– druge deleže iz dobička.
ŠIFRA 88 – IZDATKI OD POBOTA
S šifro 88 se označujejo izdatki:
– iz naslova medsebojnih obveznosti in terjatev, poravnanih s pobotom.
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ŠIFRA 89 – DRUGI IZDATKI
S šifro 89 se označujejo izdatki, ki jih ni mogoče razvrstiti
med izdatke od poslovanja, naložbenja in financiranja:
– povračila nadomestil čistih plač zaposlencev za čas odsotnosti z dela in drugih nadomestil, ki ne bremenijo delodajalca
itd.
S to šifro se označujejo tudi popravki, ki se nanašajo na
prejemke v preteklem letu.
IV. ZAGOTAVLJANJE PODATKOV O PREJEMKIH NA
RAČUNE IN O IZDATKIH Z RAČUNOV
IV/1 Evidentiranje podatkov o prejemkih in o izdatkih
14. člen
Izvajalci plačilnega prometa podatke o prejemkih in o
izdatkih evidentirajo po posameznih računih, ki so v Registru
transakcijskih računov Banke Slovenije označeni z oznakami
za vrsto računov T, C, X, Y, V, M, S, D in F.
Podatki po posameznih računih se združijo po šifrah prejemkov in izdatkov, upoštevajoč promet, ki je bil na posameznih
šifrah označen kot storno šifer (znesek s storno šifro ustrezno
zmanjša celotni znesek za isto šifro).
Izvajalci plačilnega prometa zbirajo podatke o izdatkih in o
prejemkih za posamezni račun poslovnega subjekta tako, da s
plačilne transakcije pripravijo dva zapisa ali enega, odvisno od
tega, ali sta pri njem odprta oba računa s plačilne transakcije
ali samo eden, pri čemer zagotovijo tudi ločeno evidentiranje
uporabe storno šifer.
a) Interni plačilni promet – oba računa s plačilne transakcije se
vodita pri istem izvajalcu plačilnega prometa
15. člen
– Če sta račun nalogodajalca in račun prejemnika s plačilne transakcije pri istem izvajalcu plačilnega prometa, se pripravita dva zapisa. V prvem zapisu so podatki o računu poslovnega
subjekta, ki je enak računu v breme na plačilni transakciji, o šifri
izdatka in o znesku plačila. V drugem zapisu so podatki o računu poslovnega subjekta, ki je enak računu v dobro s plačilne
transakcije, o šifri prejemka in o znesku plačila.
– Če je prvi račun pri plačilni transakciji račun poslovnega
subjekta, drugi račun pa račun fizične osebe ali samostojnega
podjetnika, so v prvem zapisu podatki o računu poslovnega subjekta, ustrezna šifra prejemka ali šifra izdatka in znesek plačila,
v drugem zapisu pa so podatki o računu izvajalca plačilnega
prometa (namesto računa fizične osebe ali samostojnega podjetnika), ustrezna šifra prejemka ali šifra izdatka, upoštevajoč
način šifriranja namenov plačil za fizične osebe in samostojne
podjetnike, in znesek plačila. Tako je promet na računih fizičnih
oseb in samostojnih podjetnikov izkazan kot promet na računu
izvajalca plačilnega prometa.
– Če je prvi račun pri plačilni transakciji račun poslovnega
subjekta, drugi račun pa račun izvajalca plačilnega prometa, so
v prvem zapisu podatki o računu poslovnega subjekta, ustrezna šifra prejemka ali šifra izdatka in znesek plačila, v drugem
zapisu pa so podatki o računu izvajalca plačilnega prometa,
ustrezna šifra prejemka ali šifra izdatka in znesek plačila.
Način evidentiranja podatkov o prejemkih in o izdatkih s
plačilnih transakcij v internem plačilnem prometu je razviden iz
Pregleda zbiranja podatkov o prejemkih in o izdatkih glede na
račun nalogodajalca ali prejemnika in glede na način izvršitve
plačila, ki je Priloga 1 tega navodila.
b) Medbančni plačilni promet – oba računa s plačilne
transakcije se vodita pri različnih izvajalcih plačilnega
prometa
16. člen
– Če sta pri plačilni transakciji račun nalogodajalca in
račun prejemnika odprta pri dveh različnih izvajalcih plačil-
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nega prometa, prvi izvajalec plačilnega prometa zagotovi
podatke o računu v breme poslovnega subjekta, o šifri izdatka in o znesku plačila, drugi izvajalec plačilnega prometa pa
zagotovi podatke o računu v dobro poslovnega subjekta, o
šifri prejemka in o znesku plačila.
– Če je nalogodajalec fizična oseba, samostojni podjetnik, poslovni subjekt ali izvajalec plačilnega prometa in gre
za medbančno plačilo, izvajalec plačilnega prometa zbere
podatke o prejemkih in o izdatkih s plačilnih transakcij, poslanih prek sistema bruto poravnave v realnem času, v posebni
evidenci in jih pošlje v Banko Slovenije.
Način evidentiranja podatkov o prejemkih in o izdatkih
s plačilnih transakcij v medbančnem plačilnem prometu
je razviden iz Pregleda zbiranja podatkov o prejemkih in
o izdatkih glede na račun nalogodajalca ali prejemnika
in glede na način izvršitve plačila, ki je Priloga 1 tega
navodila.
IV/2 Naloge izvajalcev plačilnega prometa ob
evidentiranju podatkov o prejemkih in o izdatkih
17. člen
Pri zagotavljanju podatkov o prejemkih na račune in o
izdatkih z računov, ki jih vodijo izvajalci plačilnega prometa:
– Ob prevzemu plačilnih instrumentov oziroma plačilnih
instrukcij s strani poslovnih subjektov z ustrezno računalniško kontrolo preverijo, ali so označeni s šiframi prejemkov
in izdatkov.
– Zagotovijo računalniško kontrolo uporabljenih šifer na
podlagi Pregleda povezav šifer izdatkov s šiframi prejemkov
iz 18. člena tega navodila.
– Če uporabljene povezave šifre izdatka in šifre prejemka ni v Pregledu povezav šifer izdatkov s šiframi prejemkov, z
ustrezno računalniško podporo preverijo, ali je bil uporabljen
storno šifre (šifra prejemka je vpisana na prvih dveh mestih,
šifra izdatka pa na drugih dveh mestih). Pri izplačilih plač in
drugih osebnih prejemkov je zaradi zagotavljanja pravilnega
obsega podatkov o izplačilih plač in drugih osebnih prejemkov treba upoštevati možnost uporabe povezav dveh šifer
izdatkov. Kadar gre za plačilo davkov, prispevkov in drugih
vrst javnofinančnih prihodkov, pri preverjanju povezav šifer
prejemkov in šifer izdatkov izvajalci plačilnega prometa ravnajo v skladu s 7. členom tega navodila.
– Mesečno evidentirajo podatke o namenih plačil po
šifrah prejemkov in po šifrah izdatkov za posamezni račun,
pri čemer ločeno evidentirajo uporabo storno šifer.
– Pred pošiljanjem podatkov v AJPES zagotovijo celovitost in pravilnost podatkov o posameznih transakcijah,
zbranih po šifrah prejemkov in po šifrah izdatkov po vseh
računih.
– Podatke o prometu po vseh šifrah prejemkov in po
šifrah izdatkov za posamezni račun pošiljajo AJPES v elektronski obliki v rokih in na način, določen z Navodilom o
vsebini, načinu in rokih, v katerih izvajalci plačilnega prometa
zagotavljajo podatke za statistične in druge z zakoni določene namene.
– Sodelujejo z AJPES pri odpravi ugotovljenih neskladij
v prejetih podatkih oziroma odpravijo nepravilnosti.
V. KONTROLA PODATKOV O PREJEMKIH
IN O IZDATKIH
V/1 Kontrola povezav šifer izdatkov s šiframi prejemkov
18. člen
Izvajalci plačilnega prometa v skladu s 5. in 17. členom
tega navodila zagotovijo kontrolo uporabljenih povezav šifer
prejemkov in izdatkov na plačilnih instrumentih in plačilnih
instrukcijah oziroma plačilnih transakcijah.
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Pregled povezav šifer izdatkov s šiframi prejemkov
11

12

30

X

X

13

15

16

17

20

21

28

X

31

X

X

X

32

29

X

33

X

X

40

X

X

X

43

X

X

X

50

X

X

X

X

X

X
X

51
52
70

X

71
72

X
X

X

X

X

X
X

X

X

X

80

X

X

81

X

X

82

X

X

88
89

X
X

X

X

X

X

X

X

VI. POŠILJANJE PODATKOV O PREJEMKIH IN O
IZDATKIH V AJPES
VI/1 Vsebina in oblika zapisa za pošiljanje podatkov o
prejemkih in o izdatkih v AJPES
19. člen
Izvajalci plačilnega prometa podatke o prejemkih na račune in o izdatkih z računov, ki jih vodijo, pošiljajo AJPES v
elektronski obliki. Oblika in vsebina zapisa za pošiljanje podatkov je določena v 24. in 25. členu Navodila o vsebini, načinu
in rokih, v katerih izvajalci plačilnega prometa zagotavljajo
podatke za statistične in druge z zakoni določene namene.
VI/2 Pošiljanje podatkov in roki
20. člen
Izvajalci plačilnega prometa pošiljajo podatke o prejemkih in o izdatkih poslovnih subjektov v elektronski obliki na
strežnik BSNet, do katerega dostopa AJPES, v rokih, določenih v 24. in 25. členu Navodila o vsebini, načinu in rokih, v
katerih izvajalci plačilnega prometa zagotavljajo podatke za
statistične in druge z zakoni določene namene.
VII. KONČNA DOLOČBA
21. člen
Z dnem uporabe tega navodila se preneha uporabljati
Navodilo o načinu, postopkih in udeležencih za izvajanje statističnega raziskovanja o prejemkih na račune in o izdatkih z
računov poslovnih subjektov (Uradni list RS, št. 42/03).
22. člen
To navodilo začne veljati 1. 1. 2007.
Št. 132-2/2006
Ljubljana, dne 8. decembra 2006
EVA 2006-1611-0201
Predsednica
Sveta AJPES
Andreja Kert l.r.

X

X
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PRILOGA 1

PREGLED ZBIRANJA PODATKOV O PREJEMKIH IN O IZDATKIH GLEDE NA RAýUN
NALOGODAJALCA ALI PREJEMNIKA IN GLEDE NA NAýIN IZVRŠITVE PLAýILA
A.

Interni plaþilni promet

Nalogodajalec
- prejemnik

Podatki o izdatkih
(promet v breme )

Podatki o prejemkih
(promet v dobro)

FO/SP - PS

Raþun izvajalca
plaþilnega prometa
(namesto FO/SP)

Raþun PS

Podatki o prometu v breme
FO/SP se evidentirajo kot
promet v breme izvajalca
plaþilnega prometa, pri
katerem ima FO/SP odprt
raþun

FO/SP– FO/SP

----

----

Podatki o prometu med
FO/SP se v evidenci
prejemkov in izdatkov ne
zajemajo

PS – PS

Raþun PS

Raþun PS

Podatki o prometu med PS
(interni, medbanþni plaþilni
promet) se v evidenci
prejemkov in izdatkov
zajemajo v celoti

Izvajalec
plaþilnega
prometa – PS

Raþun izvajalca
plaþilnega prometa

Raþun PS

Podatki o prometu med PS
(interni, medbanþni plaþilni
promet) se v evidenci
prejemkov in izdatkov
zajemajo v celoti

PS – izvajalec Raþun PS
plaþilnega
prometa

Raþun izvajalca
plaþilnega prometa

Podatki o prometu med PS
(interni, medbanþni plaþilni
promet) se v evidenci
prejemkov in izdatkov
zajemajo v celoti

Izvajalec
plaþilnega
prometa
FO/SP

----

----

Podatki o prometu med
izvajalcem plaþilnega
prometa in FO/SP se v
evidenci prejemkov in
izdatkov ne zajemajo

– ----

----

Podatki o prometu med
FO/SP in izvajalcem
plaþilnega prometa se v
evidenci prejemkov in
izdatkov ne zajemajo

FO/SP
izvajalec
plaþilnega
prometa

–

Opombe
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Medbanþni promet

Nalogodajalecprejemnik

Podatki o izdatkih
pri izvajalcu 1
(promet v breme )

Podatki o prejemkih
pri izvajalcu 2
(promet v dobro)

FO/SP - PS

X

Raþun PS

Izvajalec plaþilnega
prometa 1 zbira podatke o
izdatkih s plaþilnih
transakcij,
ki se izvajajo prek sistema
bruto poravnave v realnem
þasu
BS zbira podatke s
plaþilnih transakcij,
ki se izvajajo prek ŽK
Izvajalec plaþilnega
prometa 2 zbira podatke o
prejemkih na raþune PS

PS – FO/SP

Raþun PS

----

Izvajalec plaþilnega
prometa 1 zbira podatke o
izdatkih z raþunov PS in
podatke o izdatkih s
plaþilnih transakcij prek
sistema bruto poravnave v
realnem þasu
BS zbira podatke s
plaþilnih transakcij ŽK
Izvajalec plaþilnega
prometa 2 podatkov s
plaþilnih transakcij ne
zbira

FO/SP – FO/SP

X

----

Izvajalec plaþilnega
prometa 1 zbira podatke o
prejemkih in o izdatkih s
plaþilnih transakcij, ki se
izvajajo prek sistema
bruto poravnave v realnem
þasu
BS zbira podatke s
plaþilnih transakcij ŽK
Izvajalec plaþilnega
prometa 2 podatkov s
plaþilnih transakcij ne
zbira

Opombe
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Nalogodajalecprejemnik

Podatki o izdatkih
pri izvajalcu 1
(promet v breme )

Podatki o prejemkih
pri izvajalcu 2
(promet v dobro)

PS – PS

Raþun PS

Raþun PS

Izvajalec plaþilnega
prometa 1 zbira podatke o
izdatkih z raþunov PS in
podatke s plaþilnih
transakcij prek sistema
bruto poravnave v realnem
þasu
BS zbira podatke s
plaþilnih transakcij ŽK
Izvajalec plaþilnega
prometa 2 zbira podatke o
prejemkih na raþune PS

PS – izvajalec
plaþilnega
prometa

Raþun PS

----

Izvajalec plaþilnega
prometa 1 zbira podatke o
izdatkih z raþunov PS in
podatke s plaþilnih
transakcij prek sistema
bruto poravnave v realnem
þasu
BS zbira podatke s
plaþilnih transakcij ŽK
Izvajalec plaþilnega
prometa 2 podatkov s
plaþilnih transakcij ne
zbira

Izvajalec
plaþilnega
prometa – PS

X

Raþun PS

Izvajalec plaþilnega
prometa 1 zbira podatke o
izdatkih s plaþilnih
transakcij prek sistema
bruto poravnave v realnem
þasu
BS zbira podatke s
plaþilnih transakcij ŽK
Izvajalec plaþilnega
prometa 2 zbira podatke o
prejemkih na raþunih PS

X

-

----

-

Legenda:

Opombe

Izvajalec plaþilnega prometa delno zbira podatke o prejemkih in o izdatkih,
in to s plaþilnih transakcij, ki se izvajajo prek sistema bruto poravnave v
realnem þasu (podatke zbira le izvajalec plaþilnega prometa, ki vodi raþun).
Znak pomeni, da izvajalec plaþilnega prometa podatkov s plaþilnih
transakcij ne zajema v evidenco prejemkov in izdatkov.
BS – Banka Slovenije,
FO – fiziþna oseba,
SP – samostojni podjetnik,
PS – poslovni subjekt (pravna oseba, proraþunski uporabnik ali hranilnica).
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PRILOGA 2

ŠIFRANT VRSTE POSLA A
(Povezave šifer izdatkov s šiframi prejemkov)
A.

Povezave šifre 30 - izdatki za nakup materiala in storitev

A

30 00 Izdatki za nakup materiala in storitev:
 plaþila z gotovino (vnovþenje þeka),
 plaþila na raþune javnofinanþnih prihodkov (carina, carinske takse itd.).
 plaþila za nakup materiala, blaga in storitev v tujino,
 plaþila najemnin fiziþnim osebam v tujino itd.

A

30 11 Izdatki za nakup materiala in storitev:
 izdatki za nakup materiala in blaga,
 izdatki za opravljene storitve,
 izdatki za vzdrževanje (razen investicijskega vzdrževanja),
 izdatki za obveznosti iz poslovnega najema najemodajalcem,
 izdatki za odškodnine, ki jih zavarovalnice nakažejo poslovnim subjektom,
 nakazila avtorskih honorarjev na raþune avtorskih agencij,
 nakazila študentskim servisom za opravljena dela dijakov in študentov.

A

30 12 Izdatki za nakup materiala in storitev:
 izdatki za sponzorstvo poslovnim subjektom itd.

A

30 29 Izdatki za nakup materiala in storitev:
 nakazila fiziþnim osebam in samostojnim podjetnikom na raþune pri
izvajalcih plaþilnega prometa za nakup materiala, blaga in storitev,
 plaþila najemnin fiziþnim osebam in samostojnim podjetnikom na raþune
pri izvajalcih plaþilnega prometa,
 izdatki za sponzorstvo, nakazani fiziþnim osebam in samostojnim
podjetnikom na raþune pri izvajalcih plaþilnega prometa,
 izdatki za odškodnine, ki jih zavarovalnice nakažejo fiziþnim osebam in
samostojnim podjetnikom na raþune pri izvajalcih plaþilnega prometa,
 izdatki za odškodnine iz naslova pravic iz delovnega razmerja na podlagi
sodnih odloþb, vkljuþno z obrestmi itd.

B.

Povezave šifre 31 - izdatki za subvencije, dotacije in za druge istovrstne
namene

A

31 00 Izdatki za subvencije, dotacije in za druge istovrstne namene:
 izplaþila fiziþnim osebam in samostojnim podjetnikom v gotovini itd.,
 nakazila na raþune javnofinanþnih prihodkov (carina, carinske takse itd.),
 nakazila dotacij, subvencij v tujino itd.
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A

31 11 Izdatki za subvencije, dotacije in za druge istovrstne namene:
 nakazila za nakup materiala, blaga in storitev z namenom donatorstva itd.

A

31 12 Izdatki za subvencije, dotacije in za druge istovrstne namene:
 nakazila nevraþljivih sredstev proraþunskim uporabnikom za izvajanje
njihove dejavnosti,
 nakazila nevraþljivih sredstev drugim poslovnim subjektom v skladu z
odobrenimi programi,
 nakazila in prenosi drugih nevraþljivih sredstev (prostovoljni prispevki ob
elementarnih nesreþah, prispevki za humanitarno pomoþ) itd.

A

31 29 Izdatki za subvencije, dotacije in za druge istovrstne namene:
 nakazila fiziþnim osebam in samostojnim podjetnikom na raþune pri
izvajalcih plaþilnega prometa itd.

C.

Povezave šifre 32 - izdatki za povraþila stroškov v zvezi z delom in drugi
osebni prejemki

A

32 00 Izdatki za povraþila stroškov v zvezi z delom in drugimi osebnimi
prejemki:
̛
izplaþila v gotovini za službena potovanja (dnevnice, kilometrina, vkljuþno
s stroški cestnine, noþitve, itd.),
̛
nakazila povraþil stroškov v zvezi z delom v tujino,
̛
izplaþila uþencem, dijakom in študentom za opravljeno delo v gotovini itd.

A

32 29 Izdatki za povraþila stroškov v zvezi z delom in drugimi osebnimi
prejemki:
 nakazila za izplaþila osebnih prejemkov zaposlencem na raþune pri
izvajalcih plaþilnega prometa,
 nakazila študentskih servisov uþencem, dijakom in študentom za
opravljeno delo na raþune pri izvajalcih plaþilnega prometa itd.

ý.

Povezave šifre 33 - izdatki za plaþila po pogodbah o delu in po avtorskih
pogodbah

A

33 00 Izdatki za plaþila po pogodbah o delu in po avtorskih pogodbah:
̛
izplaþila v gotovini po pogodbah o delu in po avtorskih pogodbah domaþim
fiziþnim osebam,
̛
izplaþila po pogodbah o delu in po avtorskih pogodbah tujim fiziþnim
osebam,
̛
odtegljaji za nakazila samoprispevkov iz pogodb o delu in avtorskih
pogodb na raþune javnofinanþnih prihodkov.

A

33 11 Izdatki za plaþila po pogodbah o delu in po avtorskih pogodbah:
 odtegljaji za vraþila potrošniških posojil, vkljuþno z obrestmi,
 odtegljaji za þlanarine,
 odtegljaji za plaþila vseh vrst zavarovanj itd.
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A

33 29 Izdatki za plaþila po pogodbah o delu in po avtorskih pogodbah:
 nakazila plaþil po pogodbah o delu in po avtorskih pogodbah na raþune pri
izvajalcih plaþilnega prometa,
 nakazila avtorskih agencij za delo po avtorskih pogodbah na raþune
fiziþnih oseb pri izvajalcih plaþilnega prometa itd.

D.

Povezave šifre 40 - izdatki za þiste plaþe zaposlencev in za nadomestila
þistih plaþ

A

40 00 Izdatki za þiste plaþe zaposlencev in za nadomestila þistih plaþ:
̛
izplaþila v gotovini þistih plaþ in nadomestil þistih plaþ zaposlencem,
̛
odtegljaji od plaþ za nakazila samoprispevkov na raþune javnofinanþnih
prihodkov,
̛
nakazila dajatev in kazni iz prisilnih poravnav itd. na raþune javnofinaþnih
prihodkov.

A

40 11 Izdatki za þiste plaþe zaposlencev in za nadomestila þistih plaþ:
 odtegljaji od plaþ za vraþila potrošniških posojil, vkljuþno z obrestmi,
 odtegljaji od plaþ za þlanarine,
 odtegljaji od plaþ za plaþila vseh vrst zavarovanj,
 odtegljaji od plaþ za prostovoljno pokojninsko zavarovanje, ki jih plaþujejo
zaposlenci itd.

A

40 15 Izdatki za þiste plaþe zaposlencev in za nadomestila þistih plaþ:
 odtegljaji od plaþ za plaþilo kupnine za odkup stanovanj po stanovanjskem
zakonu.

A

40 17 Izdatki za þiste plaþe zaposlencev in za nadomestila þistih plaþ:
 odtegljaji od plaþ za vraþila kreditov, razen potrošniških posojil, vkljuþno z
obrestmi (npr. vraþila stanovanjskih kreditov, vraþila delodajalcem za
plaþilo prostovoljnega zdravstvenega zavarovanja).

A

40 21 Izdatki za þiste plaþe zaposlencev in za nadomestila þistih plaþ:
 nakazila posojil poslovnim subjektom iz þistih plaþ zaposlencev itd.

A

40 29 Izdatki za þiste plaþe zaposlencev in za nadomestila þistih plaþ:
 izplaþila þistih plaþ in nadomestil þistih plaþ na raþune zaposlencev pri
izvajalcih plaþilnega prometa itd.

E.

Povezave šifre 43 – izdatki za socialno varnost

A

43 00 Izdatki za socialno varnost:
̛
izplaþila v gotovini,
̛
odtegljaji od samoprispevkov na raþune javnofinanþnih prihodkov,
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nakazila dajatev in kazni iz prisilnih poravnav na raþune javnofinanþnih
prihodkov.

A

43 11 Izdatki za socialno varnost:
 odtegljaji od pokojnin za vraþila potrošniških posojil, vkljuþno z obrestmi,
 odtegljaji za þlanarine,
 odtegljaji za plaþila vseh vrst zavarovanj itd.

A

43 15 Izdatki za socialno varnost:
 odtegljaji za plaþila kupnine za odkup stanovanj po stanovanjskem
zakonu.

A

43 17 Izdatki za socialno varnost:
 odtegljaji za vraþila kreditov, razen potrošniških posojil, vkljuþno z obrestmi
(npr. vraþila stanovanjskih kreditov).

A

43 29 Izdatki za socialno varnost:
 izplaþila za socialno varnost, ki ne bremenijo delodajalcev, na raþune pri
izvajalcih plaþilnega prometa,
 izplaþila upraviþencem iz tujine itd.

F.

Povezave šifre 50 – izdatki za dajatve in takse

A

50 00 Izdatki za dajatve in takse:
 nakazila na raþune javnofinanþnih prihodkov.

A

50 11 Izdatki za dajatve in takse:
 nakazila þlanarin (npr. zbornicam),
 nakazila taks,
 plaþani prispevki za prostovoljno pokojninsko zavarovanje zaposlencev, ki
jih plaþujejo delodajalci.

A

50 12 Izdatki za dajatve in takse:
 obraþunani in neplaþani prispevki poslovnih subjektov, ki zaposlujejo
invalide.

G.

Povezava šifre 51 – izdatki za davek na dodano vrednost, trošarine in
prometni davki

A

51 00 Izdatki za davek na dodano vrednost, trošarine in prometni davki:
 nakazila na raþune javnofinanþnih prihodkov.
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H.

Povezava šifre 52 – izdatki za akontacijo dohodnine

A

52 00 Izdatki za akontacijo dohodnine:
 nakazila akontacije dohodnine na raþune javnofinanþnih prihodkov za
dohodnino.

I.

Povezave šifre 70 – izdatki za pridobitev opredmetenih osnovnih sredstev

A

70 00 Izdatki za pridobitev opredmetenih osnovnih sredstev:
̛
nakazila na raþune javnofinanþnih prihodkov (carina, carinske takse itd.)
̛
nakup opredmetenih osnovnih sredstev v tujini itd.

A

70 11 Izdatki za pridobitev opredmetenih osnovnih sredstev:
 nakupi novih opredmetenih osnovnih sredstev pri proizvajalcih oziroma
prodajalcih,
 finanþni najem opredmetenih osnovnih sredstev (poslovni najem se
oznaþuje s šifro izdatka 30) itd.

A

70 12 Izdatki za pridobitev opredmetenih osnovnih sredstev:
 plaþila prispevkov za izgradnjo infrastrukturnih objektov (npr. prispevek za
prikljuþitev na komunalno infrastrukturo) itd.

A

70 15 Izdatki za pridobitev opredmetenih osnovnih sredstev:
 nakupi opredmetenih osnovnih sredstev od drugih poslovnih subjektov, ki
imajo ta sredstva evidentirana v svojih poslovnih knjigah itd.

A

70 29 Izdatki za pridobitev opredmetenih osnovnih sredstev:
 nakazila fiziþnim osebam in samostojnim podjetnikom na raþune pri
izvajalcih plaþilnega prometa za nakupe opredmetenih osnovnih sredstev
itd.

J.

Povezave šifre 71 – izdatki za pridobitev neopredmetenih dolgoroþnih
sredstev

A

71 00 Izdatki za pridobitev neopredmetenih dolgoroþnih sredstev:
 nakup patentov, licenc, blagovnih znamk in drugih neopredmetenih
dolgoroþnih sredstev v tujini itd.

A

71 16 Izdatki za pridobitev neopredmetenih dolgoroþnih sredstev:
 nakupi patentov,
 nakupi licenc,
 nakupi blagovnih znamk itd.
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A

71 29 Izdatki za pridobitev neopredmetenih dolgoroþnih sredstev:
 nakazila fiziþnim osebam in samostojnim podjetnikom na raþune pri
izvajalcih plaþilnega prometa za nakupe patentov, licenc in blagovnih
znamk itd.

K.

Povezave šifre 72 – izdatki za pridobitev dolgoroþnih in kratkoroþnih
finanþnih naložb

A

72 00 Izdatki za pridobitev dolgoroþnih in kratkoroþnih finanþnih naložb:
 nakazila kreditov, odobrenih v tujino itd.

A

72 11 Izdatki za pridobitev dolgoroþnih in kratkoroþnih finanþnih naložb:
 nakazila sredstev dobaviteljem blaga, proizvajalcem opreme, izvajalcem
gradbenih del, zavodom oziroma njihovim delom (npr. za dodatna
zavarovanja) itd. iz odobrenih kreditov poslovnim subjektom.

A

72 15 Izdatki za pridobitev dolgoroþnih in kratkoroþnih finanþnih naložb:
 nakazila sredstev iz odobrenih kreditov za nakupe opredmetenih osnovnih
sredstev od drugih poslovnih subjektov, ki imajo ta sredstva evidentirana v
svojih poslovnih knjigah itd.

A

72 16 Izdatki za pridobitev dolgoroþnih in kratkoroþnih finanþnih naložb:
 nakazila sredstev iz odobrenih kreditov za nakupe patentov, licenc,
blagovnih znamk itd.

A

72 17 Izdatki za pridobitev dolgoroþnih in kratkoroþnih finanþnih naložb:
 nakazila za pridobitev lastniških vrednostnih papirjev drugih (delnic)
pravnim osebam, ki te vrednostne papirje prodajajo (ne gre za nakupe
vrednostnih papirjev neposredno od njihovih izdajateljev).

A

72 20 Izdatki za pridobitev dolgoroþnih in kratkoroþnih finanþnih naložb:
 izdatki za pridobitev lastniških vrednostnih papirjev (delnic),
 izdatki za pridobitev deležev in celote kapitala drugih (tudi lastna
dokapitalizacija) itd.

A

72 21 Izdatki za pridobitev dolgoroþnih in kratkoroþnih finanþnih naložb:
 izdatki za pridobitev dolžniških vrednostnih papirjev (obveznic, blagajniških
zapisov in certifikatov),
 nakazila kreditov poslovnim subjektom,
 izdatki za dane depozite itd.
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A

72 29 Izdatki za pridobitev dolgoroþnih in kratkoroþnih finanþnih naložb:
 izdatki za pridobitev lastniških in dolžniških vrednostnih papirjev prek
pooblašþenih udeležencev trga vrednostnih papirjev,
 nakazila kreditov fiziþnim osebam in samostojnim podjetnikom na raþune
pri izvajalcih plaþilnega prometa itd.

L.

Povezave šifre 80 – izdatki za vraþilo kapitala

A

80 00 Izdatki za vraþilo kapitala:
 nakazila za odkup lastnih delnic od njihovih imetnikov iz tujine,
 nakazila za vraþilo deležev, vlog in drugih vraþil kapitala v tujino itd.

A

80 17 Izdatki za vraþilo kapitala:
 izdatki za odkup lastnih delnic od njihovih imetnikov (poslovni subjekti),
 izdatki za vraþilo deležev,
 izdatki za vraþilo vlog,
 izdatki za druga vraþila kapitala poslovnim subjektom itd.

A

80 29 Izdatki za vraþilo kapitala:
 izdatki za odkup lastnih delnic od njihovih imetnikov (fiziþne osebe),
 izdatki za vraþilo deležev, vlog in drugih vraþil kapitala fiziþnim osebam na
raþune pri izvajalcih plaþilnega prometa,
 izdatki za odkup lastnih delnic od pooblašþenih udeležencev trga
vrednostnih papirjev itd.

M.

Povezave šifre 81 – izdatki za vraþila oziroma odplaþila dolgoroþnih in
kratkoroþnih posojil, kreditov in depozitov

A

81 00 Izdatki za vraþila oziroma odplaþila dolgoroþnih in kratkoroþnih kreditov
in depozitov:
̛
vraþila oziroma odplaþila kreditov, danih fiziþnim osebam in samostojnim
podjetnikom v gotovini,
̛
vraþila kreditov, prejetih iz tujine itd.

A

81 17 Izdatki za vraþila oziroma odplaþila dolgoroþnih in kratkoroþnih posojil,
kreditov in depozitov:
 izdatki za vraþila kreditov, vkljuþno z obrestmi,
 vraþila depozitov,
 izdatki za odkup lastnih zadolžnic, obveznic itd.
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A

81 29 Izdatki za vraþila oziroma odplaþila dolgoroþnih in kratkoroþnih posojil,
kreditov in depozitov:
 vraþila oziroma odplaþila kreditov fiziþnim osebam in samostojnim
podjetnikom, vkljuþno z obrestmi, na raþune pri izvajalcih plaþilnega
prometa itd.

N.

Povezave šifre 82 – izdatki za izplaþila dividend in drugih deležev
lastnikov iz dobiþka

A

82 00 Izdatki za izplaþila dividend in drugih deležev lastnikov iz dobiþka:
̛
izplaþila fiziþnim osebam v gotovini,
̛
izplaþila dividend in drugih deležev iz dobiþka v tujino itd.

A

82 13 Izdatki za izplaþila dividend in drugih deležev lastnikov iz dobiþka:
 izplaþila poslovnim subjektom.

A

82 29 Izdatki za izplaþila dividend in drugih deležev lastnikov iz dobiþka:
 izplaþila fiziþnim osebam na raþune pri izvajalcih plaþilnega prometa itd.

O.

Povezava šifre 88 - izdatki od pobota

A

88 28 Izdatki od pobota:
̛
poravnava medsebojnih obveznosti in terjatev s pobotom,
̛
obraþun gotovinskih vplaþil in gotovinskih izplaþil imetnikov transakcijskih
raþunov z izvajalcem plaþilnega prometa.

P.

Povezave šifre 89 – drugi izdatki

A

89 00 Drugi izdatki:
̛
dvigi gotovine z raþunov fiziþnih oseb in samostojnih podjetnikov,
̛
dvigi gotovine z raþunov poslovnih subjektov za vzdrževanje blagajniškega
maksimuma,
̛
vraþila plaþanega davka na dodano vrednost tujcem itd.

A

89 11 Drugi izdatki:
 nakazila fiziþnih oseb in samostojnih podjetnikov poslovnim subjektom za
nakup materiala, blaga in storitev.

A

89 12 Drugi izdatki:
 nakazila dotacij z raþunov fiziþnih oseb in samostojnih podjetnikov pri
izvajalcih plaþilnega prometa,
 nakazila predpisanega deleža obraþunane amortizacije javnih zavodov
ministrstvom za investicije v javne zavode.

Uradni list Republike Slovenije

Št.

138 / 28. 12. 2006 /

Stran

15901

A

89 29 Drugi izdatki:
 vraþila nadomestil þistih plaþ za þas odsotnosti z dela in drugih nadomestil,
ki ne bremenijo delodajalca,
 popravki, ki se nanašajo na prejemke oziroma izdatke v preteklem letu itd.

R.

Povezava šifer prejemkov iz tujine

A

00 11 Prejemki od prodaje proizvodov in storitev:
 nakazila od prodaje proizvodov, blaga in storitev v tujino (plaþila tujih
poslovnih partnerjev poslovnim subjektom) itd.

A

00 12 Prejemki od subvencij, dotacij in od drugih nevraþljivih virov:
 nakazila poslovnim subjektom iz naslova prejetih dotacij iz tujine itd.

A

00 13 Prejemki od dividend in deležev iz dobiþka drugih:
 nakazila poslovnim subjektom iz naslova deležev iz dobiþka drugih iz
tujine.

A

00 15 Prejemki od odtujitve opredmetenih osnovnih sredstev:
 nakazila poslovnim subjektom iz naslova odtujitve opredmetenih osnovnih
sredstev v tujino.

A

00 16 Prejemki od odtujitve neopredmetenih dolgoroþnih sredstev:
 nakazila poslovnim subjektom iz naslova odtujitve neopredmetenih
dolgoroþnih sredstev v tujino (patentov, licenc, blagovnih znamk itd.).

A

00 17 Prejemki od odtujitve dolgoroþnih in kratkoroþnih finanþnih naložb:
 nakazila poslovnim subjektom iz prodaje deležev in celote kapitala v tujino,
 nakazila tolarske protivrednosti deviz poslovnim subjektom za vraþila
kreditov, odobrenih v tujino, vkljuþno z obrestmi, itd.

A

00 20 Prejemki od vplaþanega kapitala:
 nakazila za vplaþilo kapitala iz tujine,
 nakazila za vplaþilo deležev iz tujine,
 nakazila za izdane delnice iz tujine itd.

A

00 21 Prejemki od dobljenih dolgoroþnih in kratkoroþnih posojil, kreditov in
depozitov:
 nakazila prejetih dolgoroþnih in kratkoroþnih kreditov in depozitov iz tujine
itd.
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Šifriranje pri vraþanju sredstev oziroma popravku nepravilno uporabljenih šifer
Nalogodajalec oznaþi namen plaþila v plaþilni instrukciji v skladu z opisanimi povezavami
šifer prejemkov in šifer izdatkov v tem šifrantu tako, da v polje, ki je predvideno za šifro
izdatka, vpiše šifro prejemka, v polje, ki je predvideno za šifro prejemka, pa vpiše šifro
izdatka.
Vraþila sredstev se oznaþijo tako, da se namesto þrke A vpiše þrka S, šifri izdatka in
prejemka pa se izpolnita enako kakor pri prvotnem plaþilu.

Povezava šifer izdatkov pri izplaþilih osebnih prejemkov
Pri izplaþilih plaþ zaposlencev in drugih osebnih prejemkov je zaradi zagotavljanja pravilnega
obsega podatkov o izplaþilih plaþ in drugih osebnih prejemkov možna tudi uporaba povezav
dveh šifer izdatkov, þe gre za popravek nepravilno uporabljene šifre izdatka:
S 3240

 popravek nepravilno uporabljene šifre za izplaþilo þistih plaþ zaposlencev in
nadomestil þistih plaþ,

S 3243

 popravek nepravilno uporabljene šifre izdatkov za socialno varnost,

S 3340

 popravek nepravilno uporabljene šifre izdatkov za izplaþilo þistih plaþ
zaposlencev in nadomestil þistih plaþ,

S 4340

 popravek nepravilno uporabljene šifre izdatkov za izplaþilo þistih plaþ
zaposlencev in nadomestil þistih plaþ.

Šifriranje pri dvigih ali pologih gotovine
Pri gotovinskih transakcijah (dvigi z raþunov ali pologi na raþune) se za oznaþevanje
namenov uporabi tisti del šifre, ki izraža namen dviga ali pologa gotovine: 1
»Vrsta posla« A:
A 30_ _



dvig gotovine za nakup materiala, blaga in storitev,

A 31_ _



dvig gotovine za izplaþilo subvencij, dotacij in drugih istovrstnih namenov,

A 32_ _



dvig gotovine za izplaþilo povraþil stroškov v zvezi z delom in drugih osebnih
prejemkov,

A 33_ _



dvig gotovine za izplaþilo po pogodbah o delu in po avtorskih pogodbah,

A 40_ _



dvig gotovine za izplaþilo þistih plaþ zaposlencev in nadomestil þistih plaþ,

A 43_ _



dvig gotovine za izplaþilo izdatkov za socialno varnost,

A 70_ _



dvig gotovine za odkup opredmetenih osnovnih sredstev v gotovini,

1

Na plaþilni instrukciji se namesto znakov v šifrantu vrste posla A, ki so oznaþeni s þrtico ( _ ),
vpiše podatek 00. To ne pomeni veljavne povezave šifer pri šifriranju prejemkov in izdatkov, saj se
pri dvigu ali pologu gotovine šifrira le del transakcije.
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A 80_ _



dvig gotovine za odkup lastnih delnic od fiziþnih oseb,

A 81_ _



dvig gotovine za odplaþila dolgoroþnih in kratkoroþnih posojil, kreditov in
depozitov, danih fiziþnim osebam in samostojnim podjetnikom,

A 89_ _




dvig gotovine z raþuna fiziþne osebe in samostojnega podjetnika,
vraþila plaþanega davka na dodano vrednost tujcem,

A _ _11



vplaþilo gotovine od prodaje proizvodov, blaga in storitev (vplaþilo iztržkov
poslovnih subjektov),

A _ _12



plaþani prispevki fiziþnih oseb in samostojnih podjetnikov za izgradnjo
infrastrukturnih objektov,

A _ _15



plaþila fiziþnih oseb in samostojnih podjetnikov od prodaje opredmetenih
osnovnih sredstev,

A _ _16




plaþila fiziþnih oseb in samostojnih podjetnikov za uporabo patentov, licenc,
plaþila fiziþnih oseb in samostojnih podjetnikov za podeljene koncesije,

A _ _17



prejemki od prodaje lastniških in dolžniških vrednostnih papirjev fiziþnim
osebam,
vrnjeni krediti, odobreni fiziþnim osebam in samostojnim podjetnikom,
vkljuþno z obrestmi (npr. plaþilo stanovanjskih kreditov),


A _ _20




prejemki od fiziþnih oseb iz izdaje delnic,
vplaþila deležev fiziþnih oseb,

A _ _21



vplaþila fiziþnih oseb in samostojnih podjetnikov za nakup zadolžnic,
obveznic,
nakazila posojil fiziþnih oseb in samostojnih podjetnikov poslovnim
subjektom,


A _ _29



polog gotovine na raþun fiziþnih oseb in samostojnih podjetnikov pri
izvajalcih plaþilnega prometa.

Stran

15904 /

Št.

138 / 28. 12. 2006
5931.

Uradni list Republike Slovenije
Akt o določitvi omrežnine za prenosno
omrežje zemeljskega plina

Na podlagi drugega odstavka 32. člena Energetskega
zakona (Uradni list RS, št. 26/05 – uradno prečiščeno besedilo in 118/06), 10. člena Akta o določitvi metodologije za
določitev omrežnine in kriterijev za ugotavljanje upravičenih
stroškov za prenosno omrežje zemeljskega plina (Uradni list
RS, št. 131/04), drugega odstavka 9. člena Akta o določitvi metodologije za obračunavanje omrežnine za prenosno
omrežje zemeljskega plina (Uradni list RS, št. 131/04 in
132/04 – popr.) ter soglasja Javne agencije Republike Slovenije za energijo št. 21-5/2006-4/ZP-13, z dne 8. 12. 2006,
Geoplin plinovodi d.o.o., kot izvajalec dejavnosti sistemskega
operaterja prenosnega omrežja zemeljskega plina, izdaja

AKT
o določitvi omrežnine za prenosno omrežje
zemeljskega plina
1. člen
S tem aktom se v skladu z Aktom o določitvi metodologije za določitev omrežnine in kriterijev za ugotavljanje upravičenih stroškov za prenosno omrežje zemeljskega plina ter
Aktom o določitvi metodologije za obračunavanje omrežnine
za prenosno omrežje zemeljskega plina, določa osnovna
cena za prenos zemeljskega plina po prenosnem omrežju
in omrežnina za uporabo prenosnega omrežja zemeljskega
plina, ki je sestavljena iz cene za prenos zemeljskega plina
glede na odjemne skupine, cene za izvajanje meritev ter
cene zemeljskega plina za lastno rabo, izravnavo količinskih
odstopanj in posebnih sistemskih storitev.
2. člen
a. osnovna cena za prenos zemeljskega plina po prenosnem omrežju je: 4,6644 EUR/((Sm3/dan)/leto),
b. cena za prenos zemeljskega plina glede na zakupljeno zmogljivost (po odjemnih skupinah) v skladu z Aktom
o določitvi metodologije za obračunavanje omrežnine za
prenosno omrežje zemeljskega plina znaša:
CPKi
Zakupljena
zmogljivost na letni
ravni
Cena za prenos
(EUR/Sm3/dan/leto)

CPK1

CPK2

CPK3

CPK4

CPK5

CPK6

CPK7

CPK8

od 5.000 do od 10.000 do od 25.000 do od 50.000 do od 100.000 od 200.000
od 0 do
9.999
24.999
49.999
99.999
do 199.999 naprej
4.999
Distribucija
(Sm3/dan)
(Sm3/dan)
(Sm3/dan) (Sm3/dan)
(Sm3/dan) (Sm3/dan) (Sm3/dan)
7,0176

5,8807

5,1462

4,9123

4,5848

4,4445

c. cena za izvajanje meritev (ZM): 417,2926 EUR/leto
(za f1=1 in f2=1),
d. cena zemeljskega plina za lastno rabo, izravnavo
količinskih odstopanj in posebnih sistemskih storitev (CB):
0,2487 EUR/Sm3.
3. člen
Z dnem uveljavitve tega akta preneha veljati Akt o
določitvi omrežnine za prenosno omrežje zemeljskega plina (Uradni list RS, št. 117/05, 10/06, 45/06, 68/06, 90/06,
100/06, 111/06 in 123/06).
4. člen
Ta akt začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 1. januarja 2007.
Št. 01/2007
Ljubljana, dne 24. novembra 2006
EVA 2006-2111-0140
Direktor
Geoplin plinovodi d.o.o.
Marjan Eberlinc l.r.

4,3041

4,3883
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Akt o določitvi omrežnine za distribucijsko
omrežje zemeljskega plina na geografskem
območju Mestne občine Maribor

Na podlagi drugega odstavka 32. Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 26/05, uradno prečiščeno besedilo in
118/06) v zvezi z 10. členom Akta o določitvi metodologije za
določitev omrežnine in kriterijev za ugotavljanje upravičenih
stroškov za distribucijsko omrežje zemeljskega plina (Uradni
list RS, št. 87/05 in 102/05) in tretjim odstavkom 10. člena
Akta o določitvi metodologije za obračunavanje omrežnine za distribucijsko omrežje zemeljskega plina (Uradni list
RS, št. 87/05 in 102/05) ter soglasja sveta Javne agencije
Republike Slovenije za energijo št. 22-9/2005-2/ES-13, z
dne 8.¸1.1005, družba Plinarna Maribor d.d., kot izvajalec
gospodarske javne službe dejavnost sistemskega operaterja
distribucijskega omrežja zemeljskega plina na geografskem
območju Mestne občine Maribor, izdaja

AKT
o določitvi omrežnine za distribucijsko omrežje
zemeljskega plina na geografskem območju
Mestne občine Maribor
1. člen
(1) S tem aktom se v skladu z Aktom o določitvi metodologije za določitev omrežnine in kriterijev za ugotavljanje
upravičenih stroškov za distribucijsko omrežje zemeljskega
plina in v skladu z Aktom o določitvi metodologije za obračunavanje omrežnine za distribucijsko omrežje zemeljskega
plina, določa osnovno ceno za distribucijo in omrežnino za
uporabo distribucijskega omrežja zemeljskega plina, ki je
sestavljena iz cene za distribucijo zemeljskega plina glede
na odjemno skupino in cene za izvajanje meritev.
(2) Ta akt se uporablja za geografsko območje Mestne
občine Maribor, na katerem izvaja dejavnost sistemskega
operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina družba
Plinarna Maribor d.d..
3. člen
Osnovna cena za distribucijo znaša: 0,1025 EUR/m3.
4. člen
Cena za distribucijo zemeljskega plina glede na odjemno skupino na mesec znaša:
Tabela 1

CDKi

CDK1
CDK2
CDK3
CDK4
CDK5
CDK6
CDK7
CDK8
CDK9
CDK10
CDK11
CDK12
CDK13
CDK14
CDK15

Odjemna skupina

Fiksni del

Zakupljena zmogljivost
(Sm3/leto)

Pavšal
(EUR/mesec)

0-200
201-500
501-1.500
1.501-2.500
2.501-4.500
4.501-10.000
10.001-30.000
30.001-70.000
70.001-100.000
100.001-200.000
200.001-600.000
600.001-1.000.000
1.000.001-5.000.000
5.000.000-15.000.000
Nad 15.000.000

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Variabilni
del

Cena moči (EUR/kW)

0,00
0,00
0,00
0,00

Cena zmogljivosti
Cena porabe
((EUR/(Sm3/dan))/leto) (EUR/Sm3)

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,3248
0,3248
0,1489
0,1489
0,1489
0,1489
0,1489
0,1489
0,1489
0,1322
0,1322
0,1322
0,1322
0,0446
0,0446
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5. člen
Osnovna cena za izvajanje meritev, kadar sistemski
operater distribucijskega omrežja zemeljskega plina ni lastnik
merilnih naprav ter jih vzdržuje in umerja (VU), znaša 1,3979
EUR/mesec.
6. člen
Cena za prekoračitev distribucijske zmogljivosti (CDKi`)
se izračuna na podlagi letne cene zmogljivosti.
7. člen
Z dnem uveljavitve tega akta prenehajo za upravičene
odjemalce veljati določbe predpisov, s katerimi je urejeno
področje določanja cen, ki se smiselno uporabljajo za storitev
distribucije zemeljskega plina za geografsko območje Mestne
občine Maribor.
8. člen
Ta akt začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 1. januarja 2007.
Št. 7552/06
Maribor, dne 8. decembra 2006
EVA 2006-2111-0134
Družba Plinarna Maribor d.d.
Direktor
Alan Perc l.r.

5933.

Akt o določitvi omrežnine za distribucijsko
omrežje zemeljskega plina na geografskem
območju Občine Vrhnika

Na podlagi drugega odstavka 32. člena Energetskega
zakona (Uradni list RS, št. 26/05, uradno prečiščeno besedilo in 118/06), v zvezi s tretjim odstavkom 10. člena Akta o
določitvi metodologije za določitev omrežnine in kriterijev za

Odjemna skupina

Uradni list Republike Slovenije
ugotavljanje upravičenih stroškov za distribucijsko omrežje zemeljskega plina (Uradni list RS, št. 87/05 in 102/05)
ter soglasja sveta Javne agencije Republike Slovenije za
energijo št. 22-32/2006-3/ZP-13, z dne 8. 12. 2006, družba
Komunalno podjetje Vrhnika, d.d., kot izvajalec gospodarske
javne službe dejavnosti sistemskega operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina na geografskem območju
Občine Vrhnika, izdaja

AKT
o določitvi omrežnine za distribucijsko omrežje
zemeljskega plina na geografskem območju
Občine Vrhnika
1. člen
S tem aktom se v skladu z Aktom o določitvi metodologije za določitev omrežnine in kriterijev za ugotavljanje
upravičenih stroškov za distribucijsko omrežje zemeljskega
plina ter Aktom o določitvi metodologije za obračunavanje
omrežnine za distribucijsko omrežje zemeljskega plina, določa osnovna cena za distribucijo; omrežnina za uporabo
distribucijskega omrežja zemeljskega plina, ki je sestavljena
iz cene za distribucijo zemeljskega plina glede na odjemne
skupine in cene za izvajanje meritev; cene za izravnavo količinskih odstopanj in posebnih sistemskih storitev.
2. člen
Ta akt se uporablja za geografsko območje Občine
Vrhnika, na katerem izvaja dejavnost sistemskega operaterja
distribucijskega omrežja zemeljskega plina družba Komunalno podjetje Vrhnika, d.d.
3. člen
Osnovna cena za distribucijo zemeljskega plina po distribucijskem omrežju znaša: 0,1422 €/Sm3.
4. člen
Cena za distribucijo zemeljskega plina glede na odjemno skupino na mesec znaša:

Variabilni
del

Fiksen del

CDKi

Zakupljena
(Sm3/leto)

zmogljivost Pavšal
(€/mesec)

CDK1

0-200

4,0060

0,1064

CDK2

201-500

4,0060

0,1064

CDK3

501-1.500

4,0060

0,1064

CDK4

1.501-2.500

4,0060

0,1064

CDK5

2.501-4.500

4,0060

0,1064

CDK6

4.501-10.000

1,8778

0,9180

0,0793

CDK7

10.001-30.000

1,8778

0,9180

0,0793

CDK8

30.001-70.000

1,8778

0,9180

0,0793

CDK9

70.001-100.000

0,4173

0,2086

0,0000

0,0772

CDK10

100.001-200.000

1,8778

0,0647

CDK11

200.001-600.000

1,8778

0,0647

CDK12

600.001-1.000.000

1,8778

0,0647

CDK13

1.000.001-5.000.000

1,8778

0,0647

CDK14

5.000.000-15.000.000

1,8778

0,0647

CDK15

Nad 15.000.000

1,8778

0,0647

Cena moči (€/kW)

Cena
zmogljivosti Cena
((€/(Sm3/dan))/leto)
(€/Sm3)

porabe
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Št.

5. člen
Osnovna cena za izvajanje meritev, kadar sistemski
operater ni lastnik merilnih naprav ter jih vzdržuje in umerja
(VU) znaša 1,3771 €/mesec.
6. člen
Cena za prekoračitev distribucijske zmogljivosti (CDKi')
se izračuna na podlagi letne cene zmogljivosti.
7. člen
Z dnem uveljavitve tega akta prenehajo za upravičene
odjemalce veljati določbe predpisov, s katerimi je urejeno
področje določanja cen, ki se smiselno uporabljajo za storitev distribucije zemeljskega plina za geografsko območje
Občine Vrhnika.
8. člen
Ta akt začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 1. januarja
2006.
Št. 1/12-273/06
Vrhnika, dne 15. decembra 2006
EVA 2006-2111-0139
Komunalno podjetje
Vrhnika, d.d.
Direktor
Stojan Jakin, univ. dipl. inž., l.r.

5934.

Akt o določitvi omrežnine za distribucijsko
omrežje zemeljskega plina na geografskem
območju Mestne občine Nova Gorica, Občine
Šempeter - Vrtojba, Občine Ajdovščina, Občine
Vipava, Občine Logatec, Občine Kamnik,
Občine Bled, Občine Vojnik, Mestne občine
Ptuj, Občine Rogaška Slatina, Občine Krško,
Občine Brežice, Občine Zagorje ob Savi,
Občine Laško, Občine Radeče, Občine Štore in
Občine Šentjur

Na podlagi drugega odstavka 32. Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 26/05, uradno prečiščeno besedilo in
118/06) v zvezi z 10. členom Akta o določitvi metodologije za
določitev omrežnine in kriterijev za ugotavljanje upravičenih
stroškov za distribucijsko omrežje zemeljskega plina (Uradni
list RS, št. 87/05 in 102/05) in tretjim odstavkom 10. člena Akta
o določitvi metodologije za obračunavanje omrežnine za distribucijsko omrežje zemeljskega plina (Uradni list RS, št. 87/05
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in 102/05) ter soglasja sveta Javne agencije Republike Slovenije za energijo št. 22-28/2006-3/ZP-13, z dne 8. 12. 2006,
družba Adriaplin d.o.o., Dunajska 7, LJUBLJANA, kot izvajalec
gospodarske javne službe dejavnost sistemskega operaterja
distribucijskega omrežja zemeljskega plina na geografskem
območju Mestne občine Nova Gorica, Občine Šempeter Vrtojba, Občine Ajdovščina, Občine Vipava, Občine Logatec,
Občine Kamnik, Občine Bled, Občine Vojnik, Mestne občine
Ptuj, Občine Rogaška Slatina, Občine Krško, Občine Brežice,
Občine Zagorje ob Savi, Občine Laško, Občine Radeče, Občine Štore in Občine Šentjur, izdaja

AKT
o določitvi omrežnine za distribucijsko omrežje
zemeljskega plina na geografskem območju
Mestne občine Nova Gorica, Občine Šempeter
- Vrtojba, Občine Ajdovščina, Občine Vipava,
Občine Logatec, Občine Kamnik, Občine Bled,
Občine Vojnik, Mestne občine Ptuj, Občine
Rogaška Slatina, Občine Krško, Občine Brežice,
Občine Zagorje ob Savi, Občine Laško, Občine
Radeče, Občine Štore in Občine Šentjur
1. člen
(1) S tem aktom se v skladu z Aktom o določitvi metodologije za določitev omrežnine in kriterijev za ugotavljanje
upravičenih stroškov za distribucijsko omrežje zemeljskega
plina in v skladu z Aktom o določitvi metodologije za obračunavanje omrežnine za distribucijsko omrežje zemeljskega
plina, določa osnovno ceno za distribucijo in omrežnino za
uporabo distribucijskega omrežja zemeljskega plina, ki je
sestavljena iz cene za distribucijo zemeljskega plina glede
na odjemno skupino in cene za izvajanje meritev.
(2) Ta akt se uporablja za geografsko območje Mestne
občine Nova Gorica, Občine Šempeter - Vrtojba, Občine Ajdovščina, Občine Vipava, Občine Logatec, Občine Kamnik,
Občine Bled, Občine Vojnik, Mestne občine Ptuj, Občine
Rogaška Slatina, Občine Krško, Občine Brežice, Občine Zagorje ob Savi, Občine Laško, Občine Radeče, Občine Štore
in Občine Šentjur, na katerem izvaja dejavnost sistemskega
operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina družba
Adriaplin d.o.o., Dunajska 7, LJUBLJANA.
3. člen
Osnovna cena za distribucijo znaša: 0,1329 EUR/m3.
4. člen
Cena za distribucijo zemeljskega plina glede na odjemno skupino na mesec znaša:

Tabela 1
Variabilni
Del

Odjemna skupina

Fiksni del

CDKi

Zakupljena zmogljivost
(Sm3/leto)

Pavšal
(EUR/mesec)

CDK1

0-200

1,6055

0,1869

CDK2

201-500

1,6055

0,1869

CDK3

501-1.500

4,9545

0,1132

CDK4

1.501-2.500

4,9545

0,1132

CDK5

2.501-4.500

4,9545

CDK6

4.501-10.000

0,00

0,2707

0,1067

CDK7

10.001-30.000

0,00

0,2707

0,1067

Cena
Cena moči (EUR/kW) zmogljivosti ((EUR/
(Sm3/dan))/leto)

Cena porabe
(EUR/Sm3)

0,1132

15908 /

Stran

Št.

138 / 28. 12. 2006

Uradni list Republike Slovenije
Variabilni
Del

Odjemna skupina

Fiksni del

CDKi

Zakupljena zmogljivost
(Sm3/leto)

Pavšal
(EUR/mesec)

Cena
Cena moči (EUR/kW) zmogljivosti ((EUR/
(Sm3/dan))/leto)

Cena porabe
(EUR/Sm3)

CDK8

30.001-70.000

0,00

0,2707

0,1067

CDK9

70.001-100.000

0,00

0,2707

0,00

0,1067

CDK10

100.001-200.000

0,1918

0,0927

CDK11

200.001-600.000

0,1918

0,0927

CDK12

600.001-1.000.000

0,1918

0,0927

CDK13

1.000.001-5.000.000

0,1823

0,0899

CDK14

5.000.000-15.000.000

0,1823

0,0899

CDK15

Nad 15.000.000

0,1823

0,0899

5. člen
(1) Osnovna cena za izvajanje meritev, kadar je sistemski operater distribucijskega omrežja zemeljskega plina
lastnik merilnih naprav (VL), znaša 1,3896 EUR/mesec.
(2) Osnovna cena za izvajanje meritev, kadar sistemski
operater distribucijskega omrežja zemeljskega plina ni lastnik
merilnih naprav ter jih ne vzdržuje in ne umerja (VN), znaša
0,5216 EUR/mesec.
(3) Osnovna cena za izvajanje meritev, kadar sistemski
operater distribucijskega omrežja zemeljskega plina ni lastnik
merilnih naprav ter jih vzdržuje in umerja (VU), znaša 0,7762
EUR/mesec.
6. člen
Cena za prekoračitev distribucijske zmogljivosti (CDKi`)
se izračuna na podlagi letne cene zmogljivosti.
7. člen
Z dnem uveljavitve tega akta prenehajo za upravičene
odjemalce veljati določbe predpisov, s katerimi je urejeno
področje določanja cen, ki se smiselno uporabljajo za storitev
distribucije zemeljskega plina za geografsko območje Mestne
občine Nova Gorica, Občine Šempeter - Vrtojba, Občine Ajdovščina, Občine Vipava, Občine Logatec, Občine Kamnik,
Občine Bled, Občine Vojnik, Mestne občine Ptuj, Občine
Rogaška Slatina, Občine Krško, Občine Brežice, Občine Zagorje ob Savi, Občine Laško, Občine Radeče, Občine Štore
in Občine Šentjur.
8. člen
Ta akt začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 1. januarja
2007.
Št. 4065/06
Ljubljana, dne 15. decembra 2006
EVA 2006-2111-0135
Adriaplin d.o.o.
Direktor
inž. Alberto Cervetti l.r.

5935.

Poročilo o gibanju plač za oktober 2006

Statistični urad Republike Slovenije objavlja na podlagi Zakona o državni statistiki (Uradni list RS, št. 45/95
in 9/01)

POROČILO
o gibanju plač za oktober 2006
Povprečna mesečna bruto plača na zaposleno osebo v
Sloveniji za oktober 2006 je znašala 293 121 SIT in je bila za
1,9 odstotka višja kot za september 2006.
Povprečna mesečna neto plača na zaposleno osebo v
Sloveniji za oktober 2006 je znašala 186 295 SIT in je bila za
1,7 odstotka višja kot za september 2006.
Povprečna mesečna bruto plača za obdobje januar–oktober 2006 je znašala 285 074 SIT.
Povprečna mesečna neto plača za obdobje januar–oktober 2006 je znašala 181 913 SIT.
Povprečna mesečna bruto plača za obdobje avgust
2006–oktober 2006 je znašala 290 279 SIT.
Št. 9611-117/2006/10
Ljubljana, dne 19. decembra 2006
mag. Irena Križman l.r.
Generalna direktorica
Statističnega urada RS

5936.

Akt o določitvi omrežnine za distribucijsko
omrežje zemeljskega plina na geografskem
območju Občine Novo mesto

Na podlagi drugega odstavka 32. člena Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 26/05, uradno prečiščeno
besedilo in 118/06) v zvezi z 10. členom Akta o določitvi
metodologije za določitev omrežnine in kriterijev za ugotavljanje upravičenih stroškov za distribucijsko omrežje
zemeljskega plina (Uradni list RS, št. 87/05 in 102/05) in
tretjim odstavkom 10. člena Akta o določitvi metodologije
za obračunavanje omrežnine za distribucijsko omrežje
zemeljskega plina (Uradni list RS, št. 87/05 in 102/05)
ter soglasja sveta Javne agencije Republike Slovenije za
energijo št. 22-17/2006-3/TS-20 z dne 8. 12. 2006, družba Istrabenz plini d.o.o., kot izvajalec gospodarske javne
službe dejavnost sistemskega operaterja distribucijskega
omrežja zemeljskega plina na geografskem območju Mest
ne občine Novo mesto, izdaja
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AKT
o določitvi omrežnine za distribucijsko omrežje
zemeljskega plina na geografskem območju
Občine Novo mesto
1. člen
(1) S tem aktom se v skladu z Aktom o določitvi metodologije za določitev omrežnine in kriterijev za ugotavljanje
upravičenih stroškov za distribucijsko omrežje zemeljskega
plina in v skladu z Aktom o določitvi metodologije za obračunavanje omrežnine za distribucijsko omrežje zemeljskega
plina, določa osnovno ceno za distribucijo in omrežnino za
uporabo distribucijskega omrežja zemeljskega plina, ki je
sestavljena iz cene za distribucijo zemeljskega plina glede
na odjemno skupino in cene za izvajanje meritev.
(2) Ta akt se uporablja za geografsko območje Občine
Novo mesto, na katerem izvaja dejavnost sistemskega operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina družba
Istrabenz plini d.o.o.
2. člen
Osnovna cena za distribucijo znaša: 0,1491 EUR/m3.
3. člen
Cena za distribucijo zemeljskega plina glede na odjemno skupino na mesec znaša:

Tabela 1
Odjemna skupina

Variabilni
del

Fiksni del
Pavšal (EUR/meCena moči (EUR/kW)
sec)

Cena zmogljivosti ((EUR/
(Sm3/dan))/leto)

CDKi

Zakupljena zmogljivost
(Sm3/leto)

Cena porabe
(EUR/Sm3)

CDK1

0-200

0,8346

0,1502

CDK2

201-500

3,3383

0,1448

CDK3

501-1.500

3,3383

0,1448

CDK4

1.501-2.500

3,3383

0,1448

CDK5

2.501-4.500

3,3383

0,1448

CDK6

4.501-10.000

3,3383

0,00

0,1448

CDK7

10.001-30.000

3,3383

0,00

0,1448

CDK8

30.001-70.000

3,3383

0,00

0,1448

CDK9

70.001-100.000

3,3383

0,00

CDK10
CDK11

0,00

0,1448

100.001-200.000

0,00

0,1448

200.001-600.000

0,00

0,1319

CDK12

600.001-1.000.000

0,00

0,1085

CDK13

1.000.001-5.000.000

0,00

0,0793

CDK14

5.000.000-15.000.000

0,00

0,0563

CDK15

Nad 15.000.000

0,00

0,0480

4. člen
(1) Osnovna cena za izvajanje meritev, kadar je sistemski operater distribucijskega omrežja zemeljskega plina
lastnik merilnih naprav (VL), znaša 2,1282 EUR/mesec.
(2) Osnovna cena za izvajanje meritev, kadar sistemski
operater distribucijskega omrežja zemeljskega plina ni lastnik
merilnih naprav ter jih ne vzdržuje in ne umerja (VN), znaša
0,6677 EUR/mesec.
(3) Osnovna cena za izvajanje meritev, kadar sistemski operater distribucijskega omrežja zemeljskega plina ni

lastnik merilnih naprav ter jih vzdržuje in umerja (VU), znaša
1,3353 EUR/mesec.
5. člen
Cena za prekoračitev distribucijske zmogljivosti (CDKi`)
se izračuna na podlagi letne cene zmogljivosti.
6. člen
Z dnem uveljavitve tega akta prenehajo za upravičene
odjemalce veljati določbe predpisov, s katerimi je urejeno
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področje določanja cen, ki se smiselno uporabljajo za storitev
distribucije zemeljskega plina za geografsko območje Občine
Novo mesto.
7. člen
Ta akt začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 1. januarja
2007.
Št. 007-72/2005/27-042 009
Koper, dne 20. decembra 2006
EVA 2006-2111-0136
Istrabenz plini d.o.o.
Zorko A. Cerkvenik l.r.
Predsednik uprave

5937.

Akt o določitvi omrežnine za distribucijsko
omrežje zemeljskega plina na geografskem
območju Mestne občine Velenje

Na podlagi drugega odstavka 32. člena Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 26/05, uradno prečiščeno
besedilo in 118/06) v zvezi z 10. členom Akta o določitvi
metodologije za določitev omrežnine in kriterijev za ugotavljanje upravičenih stroškov za distribucijsko omrežje
zemeljskega plina (Uradni list RS, št. 87/05 in 102/05) in
tretjim odstavkom 10. člena Akta o določitvi metodologije
za obračunavanje omrežnine za distribucijsko omrežje
zemeljskega plina (Uradni list RS, št. 87/05 in 102/05)
ter soglasja sveta Javne agencije Republike Slovenije za
energijo št. 22-31/2006-3/ZP-13, z dne 8. 12. 2006, družba
Komunalno podjetje Velenje d.o.o., kot izvajalec gospodarske javne službe dejavnost sistemskega operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina na geografskem
območju Mestne občine Velenje, izdaja

AKT
o določitvi omrežnine za distribucijsko omrežje
zemeljskega plina na geografskem območju
Mestne občine Velenje
1. člen
S tem aktom se v skladu z Aktom o določitvi metodologije za določitev omrežnine in kriterijev za ugotavljanje upravičenih stroškov za distribucijsko omrežje zemeljskega plina in
v skladu z Aktom o določitvi metodologije za obračunavanje
omrežnine za distribucijsko omrežje zemeljskega plina, določa osnovno ceno za distribucijo in omrežnino za uporabo
distribucijskega omrežja zemeljskega plina, ki je sestavljena
iz cene za distribucijo zemeljskega plina glede na odjemno
skupino in cene za izvajanje meritev.
2. člen
Ta akt se uporablja za geografsko območje Mestne
občine Velenje, na katerem izvaja dejavnost sistemskega
operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina družba
Komunalno podjetje Velenje d.o.o.
3. člen
Osnovna cena za distribucijo znaša: 0,1628 EUR/Sm3.
4. člen
Cena za distribucijo zemeljskega plina glede na odjemno skupino na mesec znaša:
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Tabela 1
Odjemna skupina
CDKi

Zakupljena zmogljivost
(Sm3/leto)

Variabilni
del

Fiksni del
Pavšal (EUR/meCena moči (EUR/kW)
sec)

Cena zmogljivosti ((EUR/
(Sm3/dan))/leto)

Cena porabe
(EUR/Sm3)

CDK1

0-200

0,9639

0,0460

CDK2

201-500

5,4498

0,0460

CDK3

501-1.500

15,3272

0,0460

CDK4

1.501-2.500

16,9963

0,0920

CDK5

2.501-4.500

16,9963

CDK6

4.501-10.000

30,6543

0,00

0,0920

CDK7

10.001-30.000

30,6543

0,00

0,0920

CDK8

30.001-70.000

30,6543

0,00

CDK9

70.001-100.000

30,6543

0,00

CDK10
CDK11

0,0920

0,0920
0,00

0,0920

100.001-200.000

0,00

0,0814

200.001-600.000

0,00

0,0814

CDK12

600.001-1.000.000

0,00

0,0814

CDK13

1.000.001-5.000.000

0,00

0,0543

CDK14

5.000.000-15.000.000

0,00

0,0543

CDK15

Nad 15.000.000

0,00

0,0543

5. člen
Osnovna cena za izvajanje meritev, kadar sistemski
operater distribucijskega omrežja zemeljskega plina ni lastnik
merilnih naprav ter jih vzdržuje in umerja (VU), znaša 0,8097
EUR/mesec.
6. člen
Cena za prekoračitev distribucijske zmogljivosti (CDKi`)
se izračuna na podlagi letne cene zmogljivosti.
7. člen
Z dnem uveljavitve tega akta prenehajo za upravičene
odjemalce veljati določbe predpisov, s katerimi je urejeno
področje določanja cen, ki se smiselno uporabljajo za storitev
distribucije zemeljskega plina za geografsko območje Mestne
občine Velenje.
8. člen
Ta akt začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 1. januarja 2007.
Št. 101101-12/2006
Velenje, dne 6. decembra 2006
EVA 2006-2111-0138
Komunalno podjetje Velenje d.o.o.
Marijan Jedovnicki, univ. dipl. inž. kem.,
direktor l.r.

5938.

Akt o določitvi omrežnine za distribucijsko
omrežje zemeljskega plina na geografskem
območju Mestne občine Slovenj Gradec

Na podlagi drugega odstavka 32. Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 26/05, uradno prečiščeno besedilo in
118/06) v zvezi z 10. členom Akta o določitvi metodologije za

določitev omrežnine in kriterijev za ugotavljanje upravičenih
stroškov za distribucijsko omrežje zemeljskega plina (Uradni
list RS, št. 87/05 in 102/05) in tretjim odstavkom 10. člena Akta
o določitvi metodologije za obračunavanje omrežnine za distribucijsko omrežje zemeljskega plina (Uradni list RS, št. 87/05 in
102/05) ter soglasja sveta Javne agencije Republike Slovenije
za energijo št. 22-19/2006-2/TS-20, z dne 8. 12. 2006, družba Javno komunalno podjetje Slovenj Gradec, kot izvajalec
gospodarske javne službe dejavnost sistemskega operaterja
distribucijskega omrežja zemeljskega plina na geografskem
območju Mestne občine Slovenj Gradec, izdaja

AKT
o določitvi omrežnine za distribucijsko omrežje
zemeljskega plina na geografskem območju
Mestne občine Slovenj Gradec
1. člen
(1) S tem aktom se v skladu z Aktom o določitvi metodologije za določitev omrežnine in kriterijev za ugotavljanje
upravičenih stroškov za distribucijsko omrežje zemeljskega
plina in v skladu z Aktom o določitvi metodologije za obračunavanje omrežnine za distribucijsko omrežje zemeljskega
plina, določa osnovno ceno za distribucijo in omrežnino za
uporabo distribucijskega omrežja zemeljskega plina, ki je
sestavljena iz cene za distribucijo zemeljskega plina glede
na odjemno skupino in cene za izvajanje meritev.
(2) Ta akt se uporablja za geografsko območje Občine
Slovenj Gradec, na katerem izvaja dejavnost sistemskega
operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina družba
Javno komunalno podjetje Slovenj Gradec.
2. člen
Osnovna cena za distribucijo znaša: 0,1433 EUR/m3.
3. člen
Cena za distribucijo zemeljskega plina glede na odjemno skupino na mesec znaša:
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Tabela 1
Odjemna skupina

Variabilni
del

Fiksni del
Pavšal (EUR/meCena moči (EUR/kW)
sec)

Cena zmogljivosti ((EUR/
(Sm3/dan))/leto)

CDKi

Zakupljena zmogljivost
(Sm3/leto)

Cena porabe
(EUR/Sm3)

CDK1

0-200

11,3032

0,0352

CDK2

201-500

11,3032

0,0352

CDK3

501-1.500

11,3032

0,0352

CDK4

1.501-2.500

24,7603

0,0303

CDK5

2.501-4.500

24,7603

0,0303

CDK6

4.501-10.000

0,00

0,8572

0,0243

CDK7

10.001-30.000

0,00

0,8572

0,0243

CDK8

30.001-70.000

0,00

0,8572

CDK9

70.001-100.000

0,00

0,8572

CDK10
CDK11

0,0243
0,00

0,0243

100.001-200.000

0,6032

0,0204

200.001-600.000

0,6032

0,0204

CDK12

600.001-1.000.000

0,6032

0,0204

CDK13

1.000.001-5.000.000

0,5429

0,0184

CDK14

5.000.000-15.000.000

0,5429

0,0184

CDK15

Nad 15.000.000

0,5429

0,0184

4. člen
(1) Osnovna cena za izvajanje meritev, kadar je sistemski operater distribucijskega omrežja zemeljskega plina
lastnik merilnih naprav (VL), znaša 1,4480 EUR/mesec.

sprejmejo euro, Združenje SAZAS objavlja Pravilnik o javni
priobčitvi glasbenih del, v katerem je avtorsko nadomestilo
oziroma honorar, preračunan v EUR na podlagi menjalnega
razmerja: 1 EUR = 239,640 SIT.

5. člen
Cena za prekoračitev distribucijske zmogljivosti (CDKi`)
se izračuna na podlagi letne cene zmogljivosti.

PRAVILNIK
o javni priobčitvi glasbenih del

6. člen
Z dnem uveljavitve tega akta prenehajo za upravičene
odjemalce veljati določbe predpisov, s katerimi je urejeno
področje določanja cen, ki se smiselno uporabljajo za storitev
distribucije zemeljskega plina za geografsko območje Mestne
občine Slovenj Gradec.
7. člen
Ta akt začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 1. januarja
2007.
Št. 175/2006
Slovenj Gradec, dne 6. decembra 2006
EVA 2006-2111-0137
Javno komunalno podjetje
Slovenj Gradec
Edvard Pušnik, dipl. inž., l.r.
Direktor

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE
5939.

Pravilnik o javni priobčitvi glasbenih del

Na podlagi Uredbe Sveta (ES) št. 1086/2006 z dne
11. julija 2006 o spremembi Uredbe (ES) št. 2866/98 o menjalnih razmerjih med eurom in valutami držav članic, ki

1. člen
S tem pravilnikom določa SAZAS pogoje, pod katerimi
lahko fizična ali pravna oseba (v nadaljevanju: uporabnik)
javno priobčuje javnosti glasbena neodrska dela, ki so zaščitena z zakonom o avtorski in sorodnih pravicah in so sestavni
del svetovnega repertoarja, ki ga ščiti SAZAS na ozemlju
Republike Slovenije.
2. člen
Repertoar SAZAS sestavljajo naslednja dela:
a) glasbena neodrska dela (oratoriji, kantate, dela resne
in zabavne glasbe ipd.);
b) odlomki glasbenih odrskih del (oper, operet, baletov
ipd.) ne glede na trajanje pod pogojem, da ti odlomki ne
predstavljajo dramske celote;
c) glasba iz glasbenih koreografskih del (koncertno izvajanje) ne glede na trajanje;
d) glasbena dela, uporabljena v dramskih delih, če avtor
svojih pravic ni prenesel na uporabnika;
e) glasbena dela, uporabljena za špice, zvočne podlage, zvočne ilustracije in odmore;
f) glasba iz avdiovizualnih del (kinematografski filmi, TV
filmi, TV nanizanke in nadaljevanke ipd.);
g) druga glasbena avtorska dela, ki jih ščiti SAZAS na
podlagi posebnega pooblastila avtorja ali druge avtorske
organizacije.
3. člen
Uporabnik mora dobiti predhodno dovoljenje SAZAS za
vsako javno priobčitev avtorskih del iz repertoarja SAZAS.
Dovoljenje se lahko nanaša na enkratno ali večkratno (v
določenem časovnem obdobju) uporabo avtorskih del.
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4. člen
Dovoljenje za uporabo del iz repertoarja SAZAS lahko
pridobi vsak uporabnik pod naslednjimi pogoji:
– da priglasi uporabo avtorskih del iz repertoarja SAZAS najmanj 8 dni pred začetkom uporabe;
– da plača avtorski honorar po določbah tarifnega dela
tega pravilnika;
– da pošlje popolne sezname vseh uporabljenih del in
osnove za obračun avtorskega honorarja v rokih iz 13. in
14. člena tega pravilnika;
– da pri uporabi avtorskih del spoštuje moralne pravice
avtorjev.
Če SAZAS ne odgovori na pravočasno poslano priglasitev uporabe avtorskih del iz repertoarja SAZAS, se šteje,
da ima uporabnik dovoljenje za uporabo avtorskih del pod
pogoji iz tega pravilnika.
5. člen
Brezplačna uporaba avtorskih del iz repertoarja SAZAS
je dovoljena v naslednjih primerih:
– pri pouku;
– na šolskih prireditvah, ki so organizirane izključno
za učence šole, ki prireditev organizira, pod pogojem, da je
vstop prost.
6. člen
SAZAS lahko delno oprosti plačila avtorskega honorarja
organizatorja dobrodelne prireditve pod naslednjimi pogoji:
– če je organizator uradno registriran kot nepridobitna
organizacija, za dobrodelno dejavnost;
– če organizator priglasi uporabo glasbenih del v dobrodelne namene najmanj 30 dni pred uporabo;
– če predloži dokaze, da vsi izvajalci nastopajo na prireditvi brezplačno;
– če organizator v uradnem programu in javno navede
SAZAS kot soudeleženca prireditve v dobrodelne namene;
– če organizator v 20 dneh po prireditvi predloži vso
finančno dokumentacijo iz katere so razvidni vsi prihodki
in stroški prireditve ter delež, ki bo vplačan v dobrodelne
namene.
O višini dela avtorskega honorarja, za katerega bo uporabnik oproščen plačila avtorskega honorarja odloča odbor
za zaščito avtorskih pravic, če so izpolnjeni vsi pogoji iz prvega odstavka tega člena s tem, da ta delež ne more presegati
50% celotnega avtorskega honorarja. Odbor bo pri odločanju
upošteval naslednje kriterije:
– status uporabnika;
– namen dobrodelne prireditve;
– delež avtorskega honorarja v neto vsoti, ki bo vplačana v dobrodelne namene.
7. člen
Višina avtorskega honorarja je sorazmerna prihodku,
ki ga ustvari uporabnik pri dejavnostih, v katerih uporablja
glasbena dela ter pomembnosti uporabe glasbe v dejavnosti
uporabnika.
Višina avtorskega honorarja za različne vrste uporabe
repertoarja SAZAS je določena v tarifnem delu pravilnika.
Tarife, ki so določene v tem pravilniku so povprečne
tarife, ki veljajo za uporabnike, ki so pridobili dovoljenje
SAZAS za uporabo del skladno z določbami zakona in tega
pravilnika. Tarifne postavke za uporabo del brez poprejšnjega
dovoljenja SAZAS so višje za 15% glede na povprečno tarifo.
Višje tarifne postavke temeljijo na realnih stroških SAZAS, ki
so potrebni za odkrivanje in preprečevanje nepooblaščene
uporabe avtorskih del.
8. člen
SAZAS lahko z interesnimi združenji uporabnikov sklene posebne tarifne sporazume.
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9. člen
Osnova za obračun avtorskega honorarja je prihodek, ki
je ustvarjen pri uporabi del iz repertoarja SAZAS (vstopnina,
konzumacije, povišanje cen v času uporabe glasbe ipd). Za
nekomercialne koncerte oziroma za prireditve, ki se pretežno financirajo iz dotacij, sponzorstev ipd. se kot osnova za
obračun avtorskega honorarja upošteva stroškovni proračun
prireditve.
Osnova za obračun avtorskega honorarja je lahko tudi
bruto honorar izvajalcev, če je le-ta večji od prihodkov od
vstopnine oziroma drugih oblik plačevanja ali če je vstop
prost.
Avtorski honorar se lahko določi tudi v pavšalnem znesku.
10. člen
Honorar določen v pavšalu se izrazi v SIT in EUR.
11. člen
Vrednost tarife se letno usklajuje skladno z uradno
objavljenimi podatki o indeksu cen na drobno. Vrednost se
lahko spreminja tudi v krajših obdobjih, če indeks rasti cen na
drobno preseže 10% od začetka koledarskega leta.
12. člen
Uporabnik mora evidentirati vsako izvedbo glasbenega dela na obrazcu »Seznam izvedenih del«, ki ga izdaja
SAZAS. Seznam izvedenih del je finančni dokument in hkrati
osnova za pravilno delitev avtorskega honorarja. Uporabnik
je odgovoren za popolnost in resničnost podatkov v seznamu
izvedenih del.
Uporabnik lahko pošlje podatke o izvedenih delih tudi
v obliki uradnega natisnjenega programa prireditve, če so v
njem navedena vsa izvedena dela.
Uporabnik mora poslati podatke iz prvega in drugega
odstavka tega člena najkasneje 15 dni po izvedbi.
13. člen
Uporabnik mora poslati SAZAS točne finančne podatke, ki so osnova za delitev avtorskega honorarja najkasneje
15 dni po izvedbi.
14. člen
Uporabnik mora evidentirati podatke o prihodkih, ki so
osnova za obračun avtorskega honorarja na tak način, da je
mogoče ugotoviti, kakšen prihodek je bil ustvarjen pri uporabi
avtorskih del.
15. člen
Če obstaja upravičen dvom, da uporabnik ne bo izpolnil
svojih obveznosti ali gre za uporabnika, ki je v preteklosti že
kršil avtorske pravice, bo SAZAS za izdajo dovoljenja zahteval vplačilo varščine v višini najmanj 80% predvidenega
avtorskega honorarja.
16. člen
Če uporabnik namerno krši avtorske pravice, bo SAZAS
skladno z določbami 168. člena ZASP zahteval plačilo predpisanega avtorskega honorarja povečanega za 200%.
Če iz finančne ali druge dokumentacije uporabnika ni
mogoče ugotoviti prihodka, ki je osnova za obračun avtorskega honorarja, bo SAZAS obračunal avtorski honorar po najvišji tarifni točki, ki velja za ustrezno uporabo avtorskih del.
17. člen
Če SAZAS ugotovi, da je uporabnik netočno izpolnil
seznam izvedenih del z namenom materialnega okoriščanja v svojo korist ali v korist tretje osebe, bo SAZAS nemudoma sprožil sodni postopek zoper uporabnika, sočasno
pa izdal prepoved za nadaljnjo uporabo del iz repertoarja
SAZAS.
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18. člen
Odbor za zaščito avtorskih pravic SAZAS tolmači določbe tega pravilnika in daje navodila za njegovo uporabo.

TARIFA
za javno priobčitev glasbenih del
1. Osnove za obračun avtorskega honorarja
Osnove za obračun avtorskega honorarja so različne,
uporabnik pa plača avtorski honorar samo po eni osnovi.
Osnove za obračun avtorskega honorarja so naslednje:
I
a) prihodek, ki je ustvarjen pri uporabi del iz repertoarja
SAZAS (vstopnina, konzumacije, povišanje cen v času uporabe glasbe ipd.). Če obstajata dve osnovi (vstopnina in konzumacija oziroma zvišane cene pijače in/ali hrane) bosta upoštevani obe osnovi. Za prireditve, ki se pretežno financirajo iz
dotacij, sponzorstev ipd. ter za nekomercialne koncerte se kot
osnova za obračun avtorskega honorarja upošteva stroškovni
proračun prireditve/koncerta ali povprečna cena vstopnice za
podobne prireditve v ustreznem časovnem obdobju,
b) bruto honorar izvajalcev, če je ta višji od prihodkov
od vstopnine oziroma od drugih oblik plačevanja ali če je
vstop prost.
II
Pavšalni znesek po sedežu ali obiskovalcu, če je vstop
prost in izvajalci nastopajo brezplačno oziroma če iz dokumentacije, ki jo predloži uporabnik niso razvidne osnove za
obračun iz točke I ali pa so le-te nerealne. Če števila obiskovalcev ni mogoče ugotoviti, se plačilo določi tako, da se
računata dva obiskovalca na 1 m2 prostora.
III
Najnižji avtorski honorar upoštevamo:
a) če organizator od prireditve nima nobenih prihodkov
in izvajalci nastopajo brezplačno,

b) če je plačilo določeno v odstotku, kot najnižji honorar, ki ga mora plačat uporabnik za določeno uporabo
glasbenih del.
I. Javna izvajanja
I-A/ KONCERTI IN GLASBENE PRIREDITVE
1. Koncerti resne glasbe
I
II
III
SIT / €
SIT / €
SIT / €
6%
33,14 / 0,14
13.254,86 / 55,31
Avtorski honorar se plača za eno prireditev.
2. Koncerti zabavne, narodno-zabavne in prirejene ljudske glasbe, zabavne prireditve in karaoke
I

II
III
SIT / €
SIT / €
10%
132,55 / 0,55
26.509,73 / 110,62
Avtorski honorar se plača za eno prireditev.
I-B/ OBČASNE GLASBENE PRIREDITVE S PLESOM
1. Plesne dvorane ali drugi prostori z izjemo gostinskih
obratov ne glede na način izvajanja glasbe
I

II
III
SIT / €
SIT / €
6%
66,27 / 0,28
19.882,30 / 82,97
Avtorski honorar se plača za eno prireditev.
I-C/ REDNE GLASBENE PRIREDITVE
1. Diskoteke – živa glasba
I

II
III
SIT / €
SIT / €
6%
53,02 / 0,22
16.568,58 / 69,14
Avtorski honorar se plača za eno prireditev.

2. Gostinski obrati – živa glasba
Možno število
obiskovalcev
–
do 50
– od 51-100
– od 101-150
– od 151-200
– od 201-250
– od 251-300
– od 301-350
– od 351-450
– od 451-550
– nad 550

Število obratovalnih dni z glasbo v mesecu
6
12
SIT / €
SIT / €
8.284,29 / 34,57
13.254,86 / 55,31
11.266,63 / 47,01
16.833,68 / 70,25
14.248,98 / 59,46
20.213,67 / 84,35
14.911,72 / 62,23
23.527,38 / 98,18
16.899,95 / 70,52
27.570,12 / 115,05
22.533,27 / 94,03
30.154,82 / 125,83
25.515,61 / 106,47
33.799,90 / 141,04
28.166,59 / 117,54
37.113,62 / 154,87
30.154,82 / 125,83
40.427,34 / 168,70
3.313,72 / 13,83 za vsakih nadaljnjih 100 možnih obiskovalcev

Če gostinski obrat uporablja glasbo po polnoči se
osnovna tarifa poveča za 25%.
Avtorski honorar se plača mesečno.
3. Nočni bari
Možno število
obiskovalcev
–
do 50
– od 51-100

SIT/€
8.284,29 / 34,57
11.605,90 / 48,43

– od 101-150
– od 151-200
– od 201-250
– od 251-300
– od 301-350
– nad 351

20 in več
SIT / €
16.899,95 / 70,52
20.213,67 / 84,35
23.527,38 / 98,18
27.172,47 / 113,39
30.486,19 / 127,22
33.799,90 / 141,04
37.113,62 / 154,87
40.427,34 / 168,70
43.741,05 / 182,53

16.568,58 / 69,14
21.539,15 / 89,88
26.509,73 / 110,62
31.480,30 / 131,36
36.782,25 / 153,49
3.313,72 / 13,83 za vsakih nadaljnjih 100 možnih obiskovalcev

Avtorski honorar se plača mesečno.
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Št.

II-A/ KOMBINACIJA RAZLIČNIH UMETNIŠKIH ZVR-

1. Balet, kabare, variete, music-hall, plesna tekmovanja,
revije na ledu ipd.
I
II
III
SIT / €
SIT / €
7%
49,71 / 0,21
19.882,30 / 82,97
Avtorski honorar se plača za eno prireditev.
2. Gledališča
Trajanje glasbe I
Minute		
do 10
1%
do 20
2%
nad 30
3%

II
SIT / €
13,25 / 0,06
19,88 / 0,08
26,51 / 0,11

III
SIT / €
6.627,43 / 27,66
9.941,15 / 41,48
13.254,86 / 55,31

Avtorski honorar se plača za nenaročena glasbena
dela, ki se izvajajo v dramskoodrskih delih bodisi kot spremljava ali kot ilustracija ali so vključena v samo dramsko
delo in naročena dela za katera avtor ni prenesel pravice na
naročnika.
Če se glasbena dela izvajajo pred začetkom predstave,
med odmorom ali po predstavi, se plača avtorski honorar, ki
je za 50% manjši od osnovne tarife.
Avtorski honorar se plača za eno prireditev.
II-B/ RAZLIČNE PROSLAVE
1. Akademije, proslave ipd.
I
II
III
SIT / €
SIT / €
–
33,14 / 0,14
6.627,43 / 27,66
Avtorski honorar se plača za eno prireditev.
2. Veselice
I
II
III
SIT / €
SIT / €
7%
26,51 / 0,11
16.568,58 / 69,14
Avtorski honorar se plača za eno prireditev.
3. Banket, zabava, svatba, maturantski večer ipd.
I
II
III
SIT / €
SIT / €
4%
19,88 / 0,08
11.598,01 / 48,40
Avtorski honorar se plača za eno prireditev.
4. Silvestrovanje
I
II
III
SIT / €
SIT / €
8%
49,71 / 0,21
19.882,30 / 82,97
Avtorski honorar se plača za eno prireditev.
5. Karneval, pust
I
II
III
SIT / €
SIT / €
6%
19.882,30 / 82,97
Avtorski honorar se plača za eno prireditev.
6. Promenadi koncert, mažoretke ipd
		
SIT / €
dnevno
7.574,21 / 31,61
mesečno
39.764,59 / 165,93
II-C/ PLESNE ŠOLE
1. Plesne šole
SIT / €
Mesečno
9.941,15 / 41,48
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II-D/ MODNE REVIJE, LEPOTNA TEKMOVANJA IPD.
1. Modne revije, lepotna tekmovanja ipd.
I
II
III
SIT / €
SIT / €
3%
9.941,15 / 41,48
Avtorski honorar se plača za eno prireditev.
Če ima prireditev koncertni del, se plača honorar po
tarifni številki I-A/.
II-E / ŠPORTNE IN REKREATIVNE PRIREDITVE TER
DRUGI NAČINI UPORABE GLASBE V OKVIRU TEH DEJAVNOSTI
1. Umetnostno drsanje, ritmična telovadba, aerobika ipd.
I
II
III
SIT / €
SIT / €
2%
6.627,43 / 27,66
Avtorski honorar se plača za eno prireditev.
2. Fitness studii, rekreacijski centri ipd.
SIT / €
mesečno
6.627,43 / 27,66
3. Igrišča, stadioni, športne dvorane (izvajanja pred
začetkom prireditve, med odmorom ali po prireditvi)
Št. sedežev
SIT / €
do 1.000
3.313,72 / 13,83
od 1.001 – 5.000
6.627,43 / 27,66
od 5.001 – 10.000
9.941,15 / 41,48
od 10.001 – 20.000
13.254,86 / 55,31
od 20.001 – 30.000
16.568,58 / 69,14
nad 30.000
19.882,30 / 82,97
Avtorski honorar se plača za eno prireditev.
4. Drsališča

SIT / €
mesečno
16.430,85 / 68,56
Nadomestilo avtorskega honorarja se plača mesečno,
za vsak začeti mesec obratovanja.
5. Smučišča
Nadomestilo avtorskega honorarja znaša na ozvočeno
žičnico, sedežnico ali smučišče
SIT / €
(obračunsko enoto)
16.430,85 / 68,56
Nadomestilo avtorskega honorarja se plača mesečno,
za čas obratovanja, za vsak začeti mesec.
6. Savne, tapidariumi, počivališča znotraj kompleksa
savn ipd.
Nadomestilo avtorskega honorarja znaša na ozvočeno
enoto
SIT / €
2.590,80 / 10,81
Za ozvočenje na bazenih, ki se nahajajo znotraj kompleksa savn, se plača nadomestilo avtorskega honorarja po
tarifi za bazene.
Nadomestilo avtorskega honorarja se plača mesečno.
7. Solariji, solarni studii
Nadomestilo avtorskega honorarja znaša na eno ozvočeno solarno kabino
SIT / €
466,34 / 1,95
Nadomestilo avtorskega honorarja se plača mesečno.
Tarifa ne zajema javne priobčitve glasbenih del v ostalih
prostorih v sklopu solarnega studia. Za ostale prostore se
uporabljajo druge tarife po pravilniku.
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II-F/ ARTISTIČNE PRIREDITVE IN ZABAVNI PARKI
1. Cirkusi in artistične prireditve
Št. sedežev
Dnevno
		
do 200
2.650,97 / 11,06
od 201 do 400
5.301,95 / 22,12
od 401 do 600
7.952,92 / 33,19
nad 600
10.603,89 / 44,25

Tedensko
SIT / €
5.301,95 / 22,12
10.603,89 / 44,25
15.905,84 / 66,37
21.207,78 / 88,50

Mesečno
SIT / € SIT / €
8.615,66 / 35,95
13.254,86 / 55,31
17.231,32 / 71,91
23.196,01 / 96,80

Tedensko
SIT / €
2.650,97 / 11,06
5.301,95 / 22,12
7.952,92 / 33,19
10.603,89 / 44,25

Mesečno
SIT / € SIT / €
5.301,95 / 22,12
10.603,89 / 44,25
14.580,35 / 60,84
19.882,30 / 82,97

2. Zabavni saloni in parki
Št. sedežev
Dnevno
		
do 200
1.325,49 / 5,53
od 201 do 400
2.650,97 / 11,06
od 401 do 600
5.301,95 / 22,12
nad 600
7.952,92 / 33,19

III-A/ PREDVAJANJE S FONOGRAMOV IN VIDEOGRAMOV TER RAČUNALNIKOV IN SEKUNDARNO ODDAJANJE
1. Diskoteke – mehanična glasba
Možno število		Število obratovalnih dni v mesecu
obiskovalcev
		
4
8
12
OD DO
SIT / €
SIT / €
SIT / €
50
51
100
101 150
151 200
201 250
251 350
351 450
451 600
od 601 naprej

22.533,27 / 94,03
27.835,21 / 116,15
34.462,65 / 143,81
27.835,21 / 116,15
33.137,16 / 138,28
39.764,59 / 165,93
33.137,16 / 138,28
38.439,11 / 160,40
45.066,54 / 188,06
38.439,11 / 160,40
43.741,05 / 182,53
50.368,48 / 210,18
43.741,05 / 182,53
49.043,00 / 204,65
53.019,46 / 221,25
49.043,00 / 204,65
54.344,94 / 226,78
58.321,40 / 243,37
54.344,94 / 226,78
59.646,89 / 248,90
63.623,35 / 265,50
59.646,89 / 248,90
64.948,83 / 271,03
68.925,29 / 287,62
3.313,72 SIT / 13,83 € za vsakih nadaljnjih 100 možnih obiskovalcev

Avtorski honorar se plača mesečno.
Če obratuje diskoteka manj kot 4 dni mesečno potem
plača 19.882,30 SIT / 82,97 € dnevno.
2. Gostinski obrati z mehanično glasbo
Možno število
obiskovalcev
Št. sedežev
SIT / €
–
do 50
7.952,92 / 33,19
– od 51-100
11.598,01 / 48,40
– od 101-150
14.580,35 / 60,84
– od 151-200
18.225,44 / 76,05
– od 201-250
21.207,78 / 88,50
– od 251-300
24.852,87 / 103,71
– od 301-350
27.835,21 / 116,15
– od 351-450
31.480,30 / 131,36
– od 451-550
34.462,65 / 143,81
– nad 550
3.313,72 SIT / 13,83 € za vsakih
nadaljnjih 100 možnih obiskovalcev
Za gostinske obrate s popolno gostinsko ponudbo so
tarife nižje za 30%.
Če ima gostinski obrat tudi karaoke sistem potem se
osnovna tarifa zviša za 25%.
Avtorski honorar se plača mesečno.
3. Juke box
Mesečno

SIT / €
19.882,30 / 82,97

16
SIT / €

20 IN VEČ
SIT / €

41.090,08 / 171,47
46.392,02 / 193,59
51.693,97 / 215,72
56.995,92 / 237,84
62.297,86 / 259,96
67.599,81 / 282,09
72.901,75 / 304,21
78.203,70 / 326,34

47.717,51 / 199,12
53.019,46 / 221,25
58.321,40 / 243,37
63.623,35 / 265,50
68.925,29 / 287,62
74.227,24 / 309,74
79.529,18 / 331,87
84.831,13 / 353,99

4. Gostinski obrati z radijskim ali televizijskim sprejemnikom
SIT / €
4.639,20 / 19,36
Če so zvočniki ločeni od radijskega sprejemnika potem
se plača še dodatni avtorski honorar
v višini
331,37 SIT / 1,38 € po zvočniku.
Če ima uporabnik glasbeni stolp, ki vsebuje več naprav
za reprodukcijo glasbe potem plača avtorski honorar po določbah tarifne točke III-A/2.
Avtorski honorar se plača mesečno.
5. Kibernetični kafe
Za uporabo računalnikov, ki so povezani na internet v
kibernetičnih kafejih, znaša letni avtorski honorar:
– uporaba računalnika brez
posebnega plačila 6.469,64 SIT / 27,00€ za en računalnik,
– uporaba računalnika proti
plačilu
1% od plačila za uporabo računalnika.
III-B/ KABELSKA RETRANSMISIJA V HOTELIH
1. Za en radijski ali televizijski
SIT / €
sprejemnik v sobi
99,41 / 041
Avtorski honorar za radijske in televizijske sprejemnike
v skupnih prostorih je določen po točki 4. tarifne številke
Avtorski honorar se plača mesečno.
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Št.

c. Mednarodni promet
ca. radijski sprejemnik
cb. kasetofon, CD ali video
Avtorski honorar se plača mesečno.

dnevno
6. Razstave
tedensko
mesečno

a) čakalnice
letno

SIT / €
33.137,16 / 138,28
cami
SIT / €
59.646,89 / 248,90

4. Vlaki
Avtorski honorar se plača mesečno.

SIT / €
1.325,49 / 5,53

5. Taxi

SIT / €
4.145,28 / 17,30
Avtorski honorar se plača na taxi avtomobil in se plača
letno.
III-E/ OBRATOVALNICE, DELAVNICE, POSLOVNI
PROSTORI, ČAKALNICE IN DRUGI JAVNI PROSTORI
1. Obratovalnice, delavnice ipd.
SIT / €
a) radijski ali televizijski
sprejemnik
19.882,30 / 82,97
b) gramofon, kasetofon, CD,
ali glasbeni stolp
29.823,44 / 124,45
Avtorski honorar se plača polletno.
SIT / €
a) radijski ali televizijski
sprejemnik
15.905,84 / 66,37
b) gramofon, kasetofon, CD ali
glasbeni stolp
31.811,67 / 132,75
Avtorski honorar se plača polletno.

SIT / €
3.976,46 / 16,59
19.882,30 / 82,97
SIT / €
1.325,49 / 5,53
SIT / €
662,74 / 2,77
3.313,72 / 13,83

7. Čakalnice in postaje

SIT / €
662,74 / 1,36
1.060,39 / 2,18

Avtorski honorar se plača letno.
Avtorski honorar za živa izvajanja se obračuna po točki
2. tarifne številke I-C/.

2. Frizerski saloni

b) posamični razstavni prostori

SIT / €
463,92 / 1,94
795,29 / 3,32

ba. radijski sprejemnik
bb. kasetofon, CD ali video

3. Ladje

a) ozvočenje

SIT / €
331,37 / 1,38
530,19 / 2,21

b. Medkrajevni promet

Avtorski honorar se plača letno.

5. Sejmi

dnevno
mesečno

aa. radijski sprejemnik
ab. kasetofon ali CD
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4. Poslovni prostori – ozvočenje za zaposlene
od m2 – do m2
SIT / €
500
3.976,46 / 16,59
501 – 750
7.952,92 / 33,19
751 – 1000
11.929,38 / 49,78
1000 –
15.905,84 / 66,37
Avtorski honorar se plača trimesečno.

Če prostor presega 600 m2, potem se plača dodatni
avtorski honorar, in sicer
601 – 1000
662,74 / 2,77 za vsakih 100m2 prostora
1001 – 2000 662,74 / 2,77 za vsakih 200m2 prostora
2001 – 5000 662,74 / 2,77 za vsakih 500m2 prostora
nad 5001
331,37 / 1,38 za vsakih 500m2 prostora
Avtorski honorar se plača mesečno.
III-D PREVOZNA SREDSTVA
1. Avtobusi
a. Mestni in primestni promet

Stran

3. Poslovni prostori z množičnim dostopom strank
od m2 – do m2
SIT / €
50
23.858,76 / 99,56
50 – 100
35.788,13 / 149,34
101 – 200
47.717,51 / 199,12
201 –
63.623,35 / 265,50
Avtorski honorar se plača letno.

III-C TRGOVSKA PODJETJA IN BLAGOVNO TRGOVSKI CENTRI
1. Prodajalne, veleblagovnice, trgovsko blagovni centri,
tržnice, bencinske črpalke ipd.
Velikost prostora
od m2 – do m2
SIT / €
do 50
2.650,97 / 11,06
51 – 100
3.976,46 / 16,59
101 – 200
4.970,57 / 20,74
201 – 300
6.627,43 / 27,66
301 – 400
8.284,29 / 34,57
401 – 500
9.941,15 / 41,48
501 – 600
11.266,63 / 47,01

2. Letala
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SIT / €
19.882,30 / 82,97

b) avtobusne in železniške postaje vključno z čakalnimesečno
8. Parkirišča
mesečno
9. Dvigala
letno

SIT / €
5.301,95 / 22,12
SIT / €
6.627,43 / 27,66
SIT / €
7.952,92 / 33,19

10. Drugi javni prostori
Plačilo se določi glede na pomen glasbe v dejavnosti
uporabnika in vrsto prostora.
III-F/ CERKVE, GALERIJE IN MUZEJI
1. Cerkve in drugi verski objekti in verska druženja
Nadomestilo avtorskega honorarja znaša za vsako
posamično versko druženje, kadar je uporabljena
vokalna, instrumentalna ali vokalno
instrumentalna glasba
4.352,54 SIT / 18,26 €
2. Galerije in muzeji
SIT / €
tedensko
331.37 / 1,38
mesečno
2.650,97 / 11,06
III-G/ VOJAŠKE USTANOVE
1. Vojašnice
SIT / €
Mesečno
6.627,43 / 27,66
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eno izvajanje
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SIT / €
1.325,49 / 5,53

III-H/ OSTALO
1. TELEKOM storitve
a) avtorski honorar za predvajanje glasbe po telefonu
se plača mesečno v višini 4% od prihodkov ustvarjenih iz
tega naslova po številu registriranih impulzov.
b) avtorski honorar za predvajanje spremljevalne glasbe pri različnih sporočilih na posebnih številkah, za eno
številko letno
33.137,16 SIT / 138,28 €
c) glasba po telefonu pri čakanju za eno telefonsko
številko letno
662,74 SIT / 2,77 €.
2. Storitve mobilne tehnologije (kot npr. Ringtones, prave melodije, uvertura, realtone, glasbene voščilnice ipd.)
10% neto prodajne cene za enoto, vendar ne manj kot
37,87 SIT / 0,16 € / enoto
Nadomestilo avtorskega honorarja se plača mesečno.
3. Omogočanje prenosa avtorskih glasbenih del preko
interneta končnim uporabnikom (download)
Prenos glasbenih del k sebi izvede končni uporabnik
s tem, da izbere eno ali več glasbenih datotek, ki jih ponuja
ponudnik ter jih prenese in shrani na opremo, za lastno uporabo. Končni uporabnik pridobi pravico do zasebne uporabe
glasbenih del, pridobljenih na ta način.
Dovoljenje za omogočanje downloada končnemu uporabniku mora ponudnik storitve predhodno pridobiti, ne
glede na to, ali gre za odplačno ali neodplačno storitev.
Nadomestilo avtorskega honorarja znaša 11.5% od
neto cene enega downloada. Minimalno nadomestilo za en
download znaša 36,29 SIT / 0,15 €.
V prehodnem obdobju od 1. 1. 2005 do 31. 12. 2005
je nadomestilo avtorskega honorarja izjemoma znižano
in znaša 7.5% neto cene downloada vendar ne manj kot
28,40 SIT / 0,12 €.

II. Javno oddajanje
Višina avtorskega honorarja za javno radiodifuzijo se
določi s pogodbo z uporabniki ali z njihovimi združenji. Pri
določanju višine plačila se upoštevajo standardi, ki jih je
sprejela Mednarodna konfederacija avtorskih društev (CISAC) in priporočila Svetovna organizacija za intelektualno
lastnino (WIPO), in sicer:
a) da je plačilo avtorskih pravic sorazmerno pomembnosti uporabe avtorskih del v dejavnosti uporabnika;
b) da se za uporabo 100% zaščitenega repertorja plača 10% avtorskih pravic.
Če iz dokumentacije ni možno določiti prihodkov, ki se
nanašajo na dejavnost radijske postaje ali so le-ti v nesorazmerju z običajnimi stroški radijskega programa, bo SAZAS
določil plačilo avtorskega honorarja glede na vrsto postaje
in področje slišnosti radijskega ali televizijskega programa
oziroma razsežnost kabelskega omrežja in sicer:
1. Nekomercialne radijske postaje – 9,94 SIT / 0,04 za
vsakega poslušalca. Avtorski honorar se plača mesečno.
Minimalni avtorski honorar znaša 79.529,18 SIT /
331,87 €.
2. Komercialne radijske postaje – 19,88 SIT / 0,08 €
za vsakega poslušalca.
Minimalni avtorski honorar znaša 298.234,44 SIT /
1.244,51 €.
Avtorski honorar se plača mesečno.
3. Digitalne radijske postaje – 23,20 SIT / 0,10 € za
vsakega naročnika.
Minimalni avtorski honorar znaša 430.783,08 SIT /
1.797,63 €.

Avtorski honorar se plača mesečno.
4. Televizijske postaje – 13,25 SIT / 0,06 € za vsakega gledalca.
Minimalni avtorski honorar znaša 198.822,96 SIT /
829,67 €.
Avtorski honorar se plača mesečno.
5. Televizija po naročilu – 16,57 SIT / 0,07 za vsakega
naročnika.
Minimalni avtorski honorar znaša 238.271,96 SIT /
994,29 €.
Avtorski honorar se plača mesečno.
6. Kabelska radiodifuzija – veljajo enaki kriteriji kot za
radiodifuzijo preko zemeljskih anten.
Avtorski honorar se plača mesečno.
7. Kabelska retransmisija – minimalni avtorski honorar je 66,27 SIT / 15,88 € po naročniku.
Avtorski honorar se plača mesečno.
Navedeni kriteriji se upoštevajo tudi v primeru, če
razmerja med SAZAS in uporabnikom še niso pogodbeno
urejena.
III. Dajanje v najem in javna izposoja fonogramov
ali videogramov
IV-A/ DAJANJE FONOGRAMOV ALI VIDEOGRAMOV V NAJEM
Avtorski honorar za dajanje fonogramov v najem znaša:
– 5% od cene najema, po najemu in po izvodu.
Avtorski honorar za dajanje videogramov v najem
znaša:
– 2% od cene najema, po najemu in po izvodu.
IV-B/ JAVNA IZPOSOJA FONOGRAMOV IN VIDEOGRAMOV
Avtorski honorar za javno izposojo fonogramov ali
videogramov znaša:
– 13.254,86 SIT / 55,31 € letno.
Ta pravilnik začne veljati s 1. 1. 2007.
S 1. 1. 2007 preneha veljati Pravilnik o javni priobčitvi glasbenih del (objavljen v Uradnem listu RS,
št. 28/1998).
Združenje SAZAS bo uporabnikom izstavilo račune
v SIT/EUR za uporabo avtorskih glasbenih del od 1. 1.
2007 dalje. Skladno z 11. členom se vrednost tarife usklajuje z uradno objavljenimi podatki o indeksu rasti cen na
drobno.
Opr. št. PR 26-961
Ljubljana, dne 21. decembra 2006
Predsednik
Upravnega odbora Združenja SAZAS
Matjaž Zupan l.r.

5940.

Znesek minimalne premije kolektivnega
dodatnega pokojninskega zavarovanja za
javne uslužbence za leto 2007

Na podlagi petega odstavka 4. člena Aneksa h Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v Republiki
Sloveniji (Uradni list RS, št. 73/03) ter 2. in 4. člena Aneksa h Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v
Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 115/05), 31. člena
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Kolektivne pogodbe o oblikovanju pokojninskega načrta za
javne uslužbence (Uradni list RS, št. 11/04), 33. člena Pravil
zaprtega vzajemnega pokojninskega sklada za javne uslužbence in na podlagi tretjega odstavka 4. člena Poslovnika
o delu Odbora sklada Zaprtega vzajemnega pokojninskega
sklada za javne uslužbence Odbor Zaprtega vzajemnega
pokojninskega sklada za javne uslužbence objavlja

ZNESEK MINIMALNE PREMIJE
kolektivnega dodatnega pokojninskega
zavarovanja za javne uslužbence za leto 2007
I.
Znesek minimalne premije kolektivnega dodatnega
pokojninskega zavarovanja za javne uslužbence iz drugega odstavka v zvezi s petim odstavkom 4. člena Aneksa h
kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 73/03), veljaven na dan
31. december 2005 (Znesek minimalne premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbence, Uradni list RS, št. 117/05), se v skladu z 2. členom
Aneksa h Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti
v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 115/05) s 1. januarjem 2007 uskladi s koeficientom rasti povprečne plače,
izplačane zaposlenim pri pravnih osebah, ki ga Statistični
urad Republike Slovenije objavlja v Uradnem listu RS, za
toliko odstotkov, za kolikor je povprečna plača za obdobje
januar – oktober leta 2006 porasla v primerjavi s povprečno
plačo za obdobje januar – oktober leta 2005 tako, da znaša
21,04 €.
II.
Usklajeni zneski skupne pokojninske premije, ki so
sestavljeni iz minimalne premije za kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje za javne uslužbence, določene v
prejšnji točki tega sklepa, in dodatne premije, določene s
Sklepom o uskladitvi dodatnih premij kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbence (Uradni
list RS, št. 67/05), po premijskih razredih znašajo:

Premijski
razred

Minimalna
premija od 1.
januarja 2007

zap. št.

v€

Leta delovne
dobe na dan
01.08.2003

v€

v€

1

21,04

0

0,00

21,04

2

21,04

1

0,62

21,66

3

21,04

2

1,25

22,29

4

21,04

3

1,87

22,91

5

21,04

4

2,50

23,54

6

21,04

5

3,13

24,17

7

21,04

6

3,75

24,79

8

21,04

7

4,37

25,41

9

21,04

8

5,00

26,04

10

21,04

9

5,63

26,67

11

21,04

10

6,25

27,29

Dodatna premija na dopolnjena leta delovne dobe

Skupna premija
od 1. januarja 2007

Stran
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12

21,04

11

6,87

27,91

13

21,04

12

7,50

28,54

14

21,04

13

8,12

29,16

15

21,04

14

8,75

29,79

16

21,04

15

9,38

30,42

17

21,04

16

10,00

31,04

18

21,04

17

10,62

31,66

19

21,04

18

11,25

32,29

20

21,04

19

11,87

32,91

21

21,04

20

12,58

33,62

22

21,04

21

13,28

34,32

23

21,04

22

13,99

35,03

24

21,04

23

14,78

35,82

25

21,04

24

15,57

36,61

26

21,04

25

16,36

37,40

27

21,04

26

17,24

38,28

28

21,04

27

18,12

39,16

29

21,04

28

19,00

40,04

30

21,04

29

20,01

41,05

31

21,04

30

21,03

42,07

32

21,04

31

22,04

43,08

33

21,04

32

23,18

44,22

34

21,04

33

24,33

45,37

35

21,04

34

25,47

46,51

36

21,04

35 in več

26,75

47,79

III.
Znesek minimalne premije za kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje za javne uslužbence in usklajeni zneski
skupne premije se začnejo uporabljati z obračunom in vplačilom premij za kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje
za javne uslužbence za januar leta 2007.
Branimir Štrukelj l.r.
Predsednik
Odbora sklada
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OBČINE
BOHINJ
5941.

Sklep o začasnem financiranju Občine Bohinj
v obdobju januar–marec 2007

Na podlagi 33. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02-ZJU in
110/02‑ZDT-B) in 112. člena Statuta Občine Bohinj (Ur. vestnik 3/99, 01/03) je Župan Občine Bohinj sprejel Sklep o začasnem financiranju Občine Bohinj v obdobju januar–marec
2007 in na 2. redni seji dne 21. 12. 2006 obvestil Občinski
svet o

70

71

SKLEPU
o začasnem financiranju Občine Bohinj
v obdobju januar–marec 2007
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
(vsebina sklepa)
S tem sklepom se določa in ureja začasno financiranje
Občine Bohinj (v nadaljevanju: občina) v obdobju od 1. januarja do 31. marca 2007 (v nadaljnjem besedilu: obdobje
začasnega financiranja).
2. člen
(podlaga za začasno financiranje)
Začasno financiranje temelji na proračunu občine za
leto 2006. Obseg prihodkov in drugih prejemkov ter odhodkov in drugih izdatkov občine je določen v skladu z Zakonom
o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01,
30/02, 56/02-ZJU in 110/02-ZDT-B; v nadaljevanju: ZJF)
in Odloka o proračunu Občine Bohinj za leto 2006, ki je bil
sprejet 23. 12. 2004 in objavljen 31. 12. 2004 (Uradni vestnik
Občine Bohinj, št. 09/04), Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu občine Bohinj za leto 2006 (Uradni
vestnik občine Bohinj, št. 06/05), Odloka o spremembah
in dopolnitvah odloka o proračunu občine Bohinj za leto
2006 (Uradni list RS, št. 79/06) in Odloka o spremembah in
dopolnitvah odloka o proračunu občine Bohinj za leto 2006
(Uradni vestnik občine Bohinj, št. 08/06); (v nadaljevanju:
odlok o proračunu).

72

73

74

40

2. VIŠINA IN STRUKTURA ZAČASNEGA FINANCIRANJA
2. člen
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna)
V obdobju začasnega financiranja se prihodki in drugi
prejemki ter odhodki in izdatki splošnega dela proračuna
določijo v naslednjih zneskih:
A.

BILANCA PRIHODKOV
IN ODHODKOV
Skupina/Podskupina kontov/Konto/
Podkonto

v EUR
Proračun
januar marec
2007

41

42

43

I. SKUPAJ PRIHODKI
(70+71+72+73+74)
1.024.430,81
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
709.219,25
DAVČNI PRIHODKI
456.598,57
700 Davki na dohodek in dobiček
300.537,65
703 Davki na premoženje
70.707,17
704 Domači davki na blago in
storitve
85.353,75
706 Drugi davki
0,00
NEDAVČNI PRIHODKI
252.620,68
710 Udeležba na dobičku in dohodki
od premoženja
78.970,96
711 Takse in pristojbine
2.274,23
712 Denarne kazni
10.053,63
713 Prihodki od prodaje blaga in
storitev
146.555,14
714 Drugi nedavčni prihodki
14.766,72
KAPITALSKI PRIHODKI
23.264,71
720 Prihodki od prodaje osnovnih
sredstev
23.264,71
721 Prihodki od prodaje zalog
0,00
722 Prihodki od prodaje zemljišč
in neopredmetenih dolgoročnih
sredstev
0,00
PREJETE DONACIJE
0,00
730 Prejete donacije iz domačih
virov
731 Prejete donacije iz tujine
TRANSFERNI PRIHODKI
291.946,85
740 Transferni prihodki iz drugih
javnofinančnih institucij
291.946,85
II. SKUPAJ ODHODKI
(40+41+42+43)
TEKOČI ODHODKI
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost
402 Izdatki za blago in storitve
403 Plačila domačih obresti
409 Rezerve
TEKOČI TRANSFERI
410 Subvencije
411 Transferi posameznikom in
gospodinjstvom
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
413 Drugi tekoči domači transferi
414 Tekoči transferi v tujino
INVESTICIJSKI ODHODKI
420 Nakup in gradnja osnovnih
sredstev
INVESTICIJSKI TRANSFERI

734.537,16
435.299,13
121.349,74
20.770,38
288.659,24
630,25
3.889,52
267.550,11
34.489,12
146.004,01
5.863,30
81.193,68
0,00
15.737,23
15.737,23
15.950,69
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430 Investicijski transferi
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK
(I.-II.)
(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)
B.

75

44

C.

50

55

RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN
NALOŽB
IV. PREJETA VRAČILA
DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
(750+751+752)
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
750 Prejeta vračila danih posojil
751 Prodaja kapitalskih deležev
752 Kupnine iz naslova privatizacije
V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
(440+441+442+443)
DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV
440 Dana posojila
441 Povečanje kapitalskih deležev
in naložb
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije
443 Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih
osebah javnega prava, ki imajo
premoženje v svoji lasti
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
RAČUN FINANCIRANJA

Uradni list Republike Slovenije
15.950,69

289.893,65

3. člen
(posebni del proračuna)
Finančni načrti neposrednih uporabnikov se določijo
do ravni proračunskih postavk – kontov in so priloga k temu
sklepu ter se objavijo na spletni strani občine.
3. IZVRŠEVANJE ZAČASNEGA FINANCIRANJA

v EUR

2.440,63
2.440,63
2.440,63
0,00
0,00
306,97
306,97
0,00
0,00
306,97

4. člen
(uporaba predpisov)
V obdobju začasnega financiranja se za izvrševanje
začasnega financiranja uporabljajo ZJF, pravilnik, ki ureja
postopke za izvrševanje proračuna Republike Slovenije, zakon, ki ureja izvrševanje proračuna Republike Slovenije in
odlok o proračunu.
5. člen
(prevzemanje in plačevanje obveznosti)
V obdobju začasnega financiranja lahko neposredni
uporabniki prevzemajo in plačujejo obveznosti iz istih proračunskih postavk kot v proračunu preteklega leta.
Neposredni uporabniki lahko v obdobju začasnega
financiranja prevzemajo in plačujejo obveznosti v breme
svojega finančnega načrta samo v okviru pravic porabe iz
svojega finančnega načrta, določenega v posebnem delu
proračuna.
Nove proračunske postavke lahko neposredni uporabnik odpre le na podlagi 41., 43. in 44. člena ZJF.
4. OBSEG ZADOLŽEVANJA OBČINE V OBDOBJU
ZAČASNEGA FINANCIRANJA
6. člen
(obseg zadolževanja občine)
V obdobju začasnega financiranja se občina Bohinj ne
bo zadolžila.

2.133,66
5. KONČNA DOLOČBA

v EUR

VII. ZADOLŽEVANJE (500)
0,00
ZADOLŽEVANJE
0,00
500 Domače zadolževanje
0,00
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)
5.216,16
ODPLAČILA DOLGA
5.216,16
550 Odplačila domačega dolga
5.216,16
IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH
(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) - ali 0 ali +
286.811,15
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.VIII.)
–5.216,16
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.VIII.-IX.)
–289.893,65
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH
DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA
9009 Splošni sklad za drugo – ali 0
ali +
1.071.519,70

V obdobju začasnega financiranja se lahko prejemki in
izdatki občine povečajo za namenske prejemke in izdatke,
ki so tako opredeljeni s 43. členom ZJF oziroma odlokom o
proračunu, če niso načrtovani v začasnem financiranju.

7. člen
(uveljavitev sklepa)
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja 2007 dalje.
Št. 032-33/2006
Bohinjska Bistrica, dne 12. decembra 2006
Župan
Občine Bohinj
Franc Kramar l.r.

CELJE
5942.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o
nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč za
območje Mestne občine Celje

Na podlagi 61. člena Zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list SRS, št. 18/84 in nasl.), 3. člena Zakona o prekrških
(Uradni list RS, št. 7/03, 87/97, 10/99, 91/01, 33/03, 108/03 in
82/04) ter na podlagi 17. in 76. člena Statuta Mestne občine
Celje (Uradni list RS, št. 41/95, 77/96, 37/97, 50/98, 28/99,

Uradni list Republike Slovenije
117/00, 108/01 in 70/06) je Mestni svet Mestne občine Celje
na 3. seji dne 19. 12. 2006 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka
o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč
za območje Mestne občine Celje
1. člen
Za zadnjim odstavkom 10. člena se doda nov odstavek
s sledečim besedilom:
»Za odmero nadomestila od nezazidanega stavbnega
zemljišča, mora biti poleg ostalih zakonskih pogojev, izpolnjen še pogoj, da je zemljišče dejansko komunalno opremljeno in sicer, da je zagotovljena oskrba s pitno vodo in z
energijo, odvajanje odplak in odstranjevanje odpadkov z njih
ter dostop na javno cesto.«
2. člen
Za zadnjim odstavkom 11. člena se doda nov odstavek
s sledečim besedilom:
»Za dejavnost A po tem odloku, se za izračun višine
nadomestila po 14. členu tega odloka seštevek vseh točk iz
prve alineje 14. člena pomnoži z faktorjem 1,5; za dejavnost
B in E2 s faktorjem 1,25 ter za dejavnost C1 in C2 s faktorjem
1,05. Za dejavnost C2 na območju starega mestnega jedra
se upošteva faktor 1,0.«

Št.

5. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS, uporablja pa se od 1. januarja 2007 dalje.
Št. 1003-568-JT/2006
Celje, dne 19. decembra 2006
Župan
Mestne občine Celje
Bojan Šrot l.r.

CERKNO
5943.

Sklep o vrednosti točke za izračun
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča
za leto 2007

Občinski svet Občine Cerkno je na podlagi 179. člena
Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02 in
8/03), 218. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS,
št. 110/02 in 47/04), 61. člena Zakona o stavbnih zemljiščih
(Ur. l. SRS, št. 18/84) v zvezi z 56. členom Zakona o stavbnih
zemljiščih (Uradni list RS, št. 44/97 in 67/02), 21. člena Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča (Uradni
list SRS, št. 42/85 in Uradni list RS, št. 126/03) in na podlagi
14. člena Statuta Občine Cerkno (Uradni list RS, št. 48/95)
na svoji 3. redni seji dne 21. 12. 2006 sprejel
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SKLEP
o vrednosti točke za izračun nadomestila
za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2007
I.
Vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo
stavbnega zemljišča na območju, ki ga določa Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča, v letu 2007 znaša
za naselje Cerkno 0,000309 EUR.
II.
Vrednost točke iz prvega člena tega sklepa se uporablja
od 1. 1. 2007.
III.
Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati Sklep o
vrednosti točke za določitev višine nadomestila za uporabo
stavbnega zemljišča (Uradni list RS, št. 114/05).
IV.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 011-0006/2006-2
Cerkno, dne 21. decembra 2006
Župan
Občine Cerkno
Jurij Kavčič l.r.

3. člen
V zadnjem stavku 12. člena se nadomesti pika z vejico
in se doda sledeče besedilo: »še posebej njegovega zadnjega odstavka.«
4. člen
V 13. členu se vrednost 0,199 SIT nadomesti z vrednostjo € 0,000847851.
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5944.

Sklep o spremembi Sklepa o imenovanju
Občinske volilne komisije Občine Cerkno

Na podlagi 35. in 38. člena Zakona o lokalnih volitvah
(Uradni list RS, št. 22/06 – uradno prečiščeno besedilo) ter
25. člena Statuta Občine Cerkno (Uradni list RS, št. 48/95)
je Občinski svet Občine Cerkno na 3. redni seji dne 21. 12.
2006 sprejel

SKLEP
o spremembi Sklepa o imenovanju Občinske
volilne komisije Občine Cerkno
1.
Ker je Dragan Miklavčič, roj. 1966, Goriška cesta 4, Cerkno, sprejel kandidaturo za člana Občinskega sveta Občine
Cerkno, mu je po zakonu prenehala funkcija člana v Občinski
volilni komisiji Občine Cerkno.
2.
V Občinsko volilno komisijo se do konca mandata Občinske volilne komisije Občine Cerkno, imenovane dne 31. 5.
2006, imenuje:
za članico Stanislava Hvala, roj. 1956, Bukovo 24, Cerkno.
3.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 011-0006/2006-3
Cerkno, dne 21. decembra 2006
Župan
Občine Cerkno
Jurij Kavčič l. r.
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ČRNA NA KOROŠKEM
5945.

Pravilnik o enkratni denarni pomoči za
novorojence v Občini Črna na Koroškem

Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi
UPB‑1 (Uradni list RS, št. 100/05), 16. in 20. člena Statuta
Občine Črna na Koroškem (Uradni list RS, št. 10/06) je Občinski svet Občine Črna na Koroškem na 2. redni seji dne
18. 12. 2006 sprejel

PRAVILNIK
o enkratni denarni pomoči za novorojence
v Občini Črna na Koroškem
1. člen
Pravilnik ureja dodeljevanje enkratne denarne pomoči
(v nadaljnjem besedilu: pomoč) za novorojence in posvojence v Občini Črna na Koroškem, določa višino pomoči,
upravičence, pogoje za pridobitev pomoči ter postopek za
uveljavljanje pomoči.
2. člen
Pomoč je socialna kategorija in je namenjena družinam za pokrivanje stroškov ob rojstvu otroka. Višina pomoči
znaša v letu 2007 209 EUROV neto oziroma 50.000,00
SIT. Višina se vsako leto valorizira z letno stopnjo rasti cen
življenjskih potrebščin.
3. člen
Upravičenec do denarne pomoči je eden od staršev
novorojenca pod naslednjimi pogoji:
– da je vsaj eden od staršev novorojenca državljan RS
– in ima stalno prebivališče v Občini Črna na Koroškem
najmanj eno leto pred rojstvom novorojenca.
4. člen
Upravičenci uveljavljajo pomoč na podlagi pisne vloge,
ki jo najkasneje tri mesece po rojstvu otroka vložijo na oddelku za družbene dejavnosti in socialne zadeve Občine Črna
na Koroškem.
Vlogi je potrebno priložiti:
– izpisek iz rojstne matične knjige novorojenca,
– potrdilo o stalnem prebivališču novorojenca in tistega
od staršev, ki uveljavlja pravico do pomoči,
– potrdilo o državljanstvu tistega od staršev, ki uveljavlja
pravico do pomoči,
– pisni sporazum staršev,
– številko računa, naziv banke in davčno številko upravičenca ali novorojenca.
5. člen
Pomoč se nakaže na račun novorojenca v 30 dneh po
prejetju popolne vloge.
6. člen
Za zagotovitev enotne evidence o dodeljenih socialnih
pomočeh občinska uprava o dodeljeni pomoči obvesti Center
za socialno delo Ravne na Koroškem.
7. člen
Na podlagi pisnega mnenja patronažne službe ali centra za socialno delo se pomoč lahko dodeli tudi v funkcionalni
obliki.
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8. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v uradnem glasilu, uporablja pa se od 1. 1. 2007 dalje.
Št. 122-0041/2006
Črna na Koroškem, dne 18. decembra 2006
Župan
Občine Črna na Koroškem
Janez Švab l.r.

5946.

Sklep o določitvi cen programov vzgoje in
varstva predšolskih otrok v vrtcu Črna na
Koroškem in Žerjav za leto 2007

Na podlagi 30. in 31. člena Zakona o vrtcih (Uradni
list RS, št. 12/96), 3. člena Pravilnika o plačilih staršev za
programe v vrtcih (Uradni list RS, št. 44/96, 1/98, 84/98,
102/00 in 111/00), 4. in 9. člena Pravilnika o metodologiji za
oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo
(Uradni list RS, št. 97/03), 35. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97,
10/98, 74/98 in 70/00) in 16. člena Statuta Občine Črna na
Koroškem (Uradni list RS, št. 62/99, 40/01, 75/03, 127/03 in)
je Občinski svet Občine Črna na Koroškem na 2. redni seji
dne 18. 12. 2006 sprejel

SKLEP
o določitvi cen programov vzgoje in varstva
predšolskih otrok v vrtcu Črna na Koroškem
in Žerjav za leto 2007
I.
Oskrbnina v dnevnem (6–9 urnem) varstvu otrok v oddelkih, z malico in kosilom je:
I. starostna skupina
(od 1 do 3 let)
II. starostna skupina
(od 3 do 6 let)

329,54 EUR

(78.971 SIT)

297,03 EUR

(71.180 SIT)

Oskrbnina v poldnevnem (4–6 urnem) varstvu otrok v
oddelkih, z malico in kosilom je:
I. starostna skupina
(od 1 do 3 let)
II. starostna skupina
(od 3 do 6 let)

263,82 EUR

(63.222 SIT jasli)

215,43 EUR

(51.626 SIT)

Oskrbnina v poldnevnem (4-6 urnem) varstvu otrok v
oddelkih, z malico je:
I. starostna skupina
(od 1 do 3 let)
II. starostna skupina
(od 3 do 6 let)

249,47 EUR

(59.782 SIT jasli)

201,08 EUR

(48.186 SIT)

II.
Dnevni strošek prehrane v ceni je:
a) malica
b) kosilo

0,53 EUR
0,72 EUR

(128 SIT)
(172 SIT)

III.
Plačilo staršev je odvisno od razvrstitve v plačilni razred, ki se določi na podlagi mesečnega dohodka in premoženja na družinskega člana v razmerju do povprečne plače
v Republiki Sloveniji v preteklem letu, kar starši uveljavljajo
na podlagi vloge za znižano plačilo.
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Če starši vloge za znižano plačilo vrtca ne vložijo, plačajo najvišje plačilo za starše.
IV.
V primeru začasne odsotnosti otroka v vrtcu zaradi
bolezni ali drugih opravičljivih razlogov, ko starši predhodno
najavijo otrokovo odsotnost, se mesečno plačilo zmanjša:
– če je otrok odsoten do 10 delovnih dni, se od plačila
odšteje sorazmerni del vrednosti prehrane (glede na vrednost za posamezni plačilni razred);
– če je otrok neprekinjeno odsoten od 11 do 20 delovnih
dni, se od plačila odšteje sorazmerni del vrednosti prehrane
(glede na plačilni razred) in še 10% od ostanka plačila (s
predloženim zdravniškim spričevalom);
– če je otrok neprekinjeno odsoten 21 ali več dni, se od
plačila odšteje sorazmerni del vrednosti prehrane (glede na
plačilni razred) in še 30% od ostanka plačila (s predloženim
zdravniškim spričevalom ali drugim potrdilom).
V.
V primeru vpisa ali izpisa otroka sredi meseca, se
plačilo staršev proporcionalno zniža glede na plačilo dni
prisotnosti otroka v vrtcu (prvi mesec vpisa ali zadnji mesec
izpisa). To določilo se upošteva tudi pri obračunu (cene) plačila za druge občine, ki plačujejo razliko med ceno programa
in plačilom staršev.
VI.
Starši vpišejo otroka v vrtec praviloma za obdobje šolskega leta, ki traja od 1. septembra do 31. avgusta naslednje
leto. O načinu plačevanja se starši pismeno dogovorijo z
vrtcem ob prvem vpisu otroka oziroma ob ponovnem vpisu
otroka.
VII.
Starši, ki želijo za svojega otroka ob enomesečni ali
dvomesečni odsotnosti v času poletnih počitnic rezervirati
mesto v vrtcu in v izbrani enoti, plačajo v mesecu, ko je otrok
v celoti odsoten, 25% višine njihovega plačilnega razreda
kot rezervacijo.
V primeru, da otroka v času poletnih počitnic starši izpišejo iz vrtca, je otrok pri ponovnem vpisu razporejen v enoto
in oddelek, kjer so še razpoložljiva prosta mesta.
To določilo velja le za starše, ki imajo skupaj z otrokom
stalno prebivališče v Občini Črna na Koroškem, za druge
starše pa samo v soglasju z občino, plačnico razlike med
ceno programa in plačilom staršev.
Plačila rezervacije so oproščeni starši, katerih otroci
obiskujejo vrtec zadnje leto pred vstopom v šolo in v poletnih
mesecih ne potrebujejo varstva.
VIII.
Za zamudno uro, ko starši ob zaključku obratovalnega
časa vrtca ne pridejo po svojega otroka, lahko vrtec staršem,
zaračuna 600 SIT za vsako začeto uro. Vrtec to uporabi le
v primeru večkratnega neodgovornega odnosa staršev in
neupoštevanja obratovalnega časa vrtca.
IX.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS, uporablja pa se od 1. 1. 2006 dalje, preneha
pa veljati Sklep o določitvi programov v vrtcu Črna na Koroškem (Uradni list RS, št. 137/04).
Št. 602-0003/2006
Črna na Koroškem, dne 18. decembra 2006
Župan
Občine Črna na Koroškem
Janez Švab l.r.
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DIVAČA
5947.

Sklep o določitvi cene storitev posameznih faz
ravnanja z odpadki

Na podlagi 58. člena Odloka o izvajanju obvezne lokalne gospodarske javne službe zbiranja in prevoza odpadkov
(Uradni list RS, št. 2/05), 9. člena Pravilnika o tarifnem sistemu za obračun storitev obvezne lokalne gospodarske javne
službe zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov (Uradni list
RS, št. 22/05) in 3. člena Koncesijske pogodbe o izvajanju
gospodarske javne službe zbiranja in prevoza komunalnih
odpadkov, št. 402/2005 z dne 10. 3. 2005 ter 30. člena Statuta Občine Divača (Uradni list RS, št. 39/99 in 77/06) in Sklepa
Občinskega sveta Občine Divača št. 32/05 z dne 13. 6. 2002
izdaja župan Občine Divača naslednji

SKLEP
1. člen
Cena storitev posameznih faz ravnanja z odpadki – za
gospodinjstva:
– zbiranje in odvoz komunalnih odpadkov 17,40 SIT/kg
– odlaganje
4,92 SIT/kg
– obdelava
3,20 SIT/kg.
2. člen
Obračun storitve po novih cenah se izvede postopno, in
sicer v štirih obračunskih obdobjih:
a) od 1. 1. 2007 do 28. 2. 2007
– zbiranje in odvoz komunalnih odpadkov 13,40 SIT/kg
– odlaganje
3,60 SIT/kg
– obdelava
1,00 SIT/kg
b) od 1. 3. 2007 do 30. 6. 2007
– zbiranje in odvoz komunalnih odpadkov 15,50 SIT/kg
– odlaganje
4,10 SIT/kg
– obdelava
1,50 SIT/kg
c) od 1. 7. 2007 do 31. 10. 2007
– zbiranje in odvoz komunalnih odpadkov 17,00 SIT/kg
– odlaganje
4,60 SIT/kg
– obdelava
2,80 SIT/kg
d) od 1. 11. 2007 dalje
– zbiranje in odvoz komunalnih odpadkov 17,40 SIT/kg
– odlaganje
4,92 SIT/kg
– obdelava
3,20 SIT/kg.
3. člen
Cene iz 1. in 2. člena tega sklepa ne vsebuje davka na
dodano vrednost in obveznih dajatev.
4. člen
Župan daje soglasje k ceni storitev ravnanja z odpadki
za podjetnike, pravne osebe in druge pravne subjekte po ceniku Komunalno stanovanjskega podjetje d.d. Sežana z dne
18. 2. 2005, ki je priloga tega sklepa in se objavi na oglasni
deski Občine Divača.
5. člen
Cena velja za vse uporabnike, ki so vključeni v sistem
ravnanja z odpadki.
6. člen
Z uveljavitvijo tega sklepa preneha veljati Sklep, objavljen v Uradnem listu RS, št. 31/05 in 118/2005 – spremembe.
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7. člen
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije
in začne veljati z dne 1. 1. 2007.
Št. Ž04/2006
Divača, dne 11. decembra 2006
Župan
Občine Divača
Matija Potokar l.r.

DOLENJSKE TOPLICE
5948.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o proračunu Občine Dolenjske Toplice za leto
2006

Na podlagi 29. in 57. člena Zakona o lokalni samoupravi
– uradno prečiščeno besedilo (Uradni list RS, št. 100/05),
3. člena Zakona o financiranju občin – uradno prečiščeno
besedilo (Uradni list RS, št. 32/06), 29 člena Zakona o
javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01,
30/02, 56/02 – ZJU) ter 17., 98. in 101. člena Statuta Občine
Dolenjske Toplice (Uradni list RS, št. 47/99) je Občinski svet
Občine Dolenjske Toplice na 2. redni seji dne 20. decembra
2006 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka
o proračunu Občine Dolenjske Toplice
za leto 2006
1. člen
V Odloku o proračunu Občine Dolenjske Toplice za leto
2006 (Uradni list RS, št. 38/06 in 95/06) se spremeni 2. člen
tako, da se glasi:
»Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se
določa v naslednjih zneskih:
A. BILANCA PRIHODKOV
IN ODHODKOV
Skupina/Podskupina kontov
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
70 DAVČNI PRIHODKI
700 Davki na dohodek in dobiček
703 Davki na premoženje
704 Domači davki na blago in storitve
71 NEDAVČNI PRIHODKI
710 Udeležba na dobičku in dohodki
od premoženja
711 Takse in pristojbine
712 Denarne kazni
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
714 Drugi nedavčni prihodki
72 KAPITALSKI PRIHODKI
721 prihodki od prodaje zalog
722 Prihodki od prodaje zemljišč in
neopredmetenih dolgoročnih sredstev
73 PREJETE DONACIJE
730 Prejete donacije iz domačih virov
74 TRANSFERNI PRIHODKI

R2006
719.753.752
431.537.050
300.679.050
228.536.050
32.552.000
39.591.000
130.858.000
11.183.000
908.000
1.767.000
2.000.000
115.000.000
117.350.000
2.350.000
115.000.000
1.200.000
1.200.000
169.666.702

740 Transferni prihodki iz drugih
javnofinančnih institucij
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
40 TEKOČI ODHODKI
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
401 Prisp. delodajalca za soc. varnost
402 Izdatki za blago in storitve
409 Rezerve
41 TEKOČI TRANSFERI
410 Subvencije
411 Transferi posameznikom in
gospodinjstvom
412 Transferi neprofitnim org. in
ustanovam
413 Drugi tekoči domači transferi
42 INVESTICIJSKI ODHODKI
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI
431 Investicijski transferi pravnim in
fizičnim osebam, ki niso proračunski
uporabniki
432 Investicijski transferji proračunskim
uporabnikom
III. PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ
(I. – II.)
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN
NALOŽB
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
(750+751+752)
75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
750 Prejeta vračila danih posojil
V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442)
44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV
441 Povečanje kapitalskih deležev in
naložb
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH
DELEŽEV (IV.-V.)
C. RAČUN FINANCIRANJA
VII. ZADOLŽEVANJE (500)
50 ZADOLŽEVANJE
500 Domače zadolževanje
IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV
NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+ VII.
– VIII. – XI.)
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH

169.666.702
715.253.752
171.404.130
40.600.000
6.207.000
120.597.130
4.000.000
201.430.000
9.310.000
132.070.000
26.710.000
33.340.000
256.164.622
256.164.622
86.255.000
78.235.000
8.020.000
4.500.000

0
0
0
4.500.000
4.500.000
4.500.000
–4.500.000
0
0
0
0
0
–4.500.000
11.000.000
«.

2. člen
V Odloku o proračunu Občine Dolenjske Toplice za leto
2006 (Uradni list RS, št. 38/06 in 95/06) se spremenita prvi
in drugi odstavek 8. člena tako, da se glasita:
»Občina Dolenjske Toplice se za proračunsko obdobje
2006 ne zadolži.
Občina Dolenjske Toplice v proračunskem obdobju
2006 ne izdaja poroštev za izpolnjevanje obveznosti javnih
zavodov in javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je Občina
Dolenjske Toplice. Pravne osebe javnega sektorja na ravni
občine se ne zadolžujejo in ne izdajajo poroštev.«
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3. člen
V obdobju začasnega financiranja Občine Dolenjske
Toplice v letu 2007 se uporabljata ta odlok in sklep župana.
4. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-2893/2006-01/03
Dolenjske Toplice, dne 20. decembra 2006
Župan
Občine Dolenjske Toplice
Franc Vovk l.r.

IVANČNA GORICA
5949.

Sklep o začasnem financiranju Občine Ivančna
Gorica v obdobju januar–marec 2007

Na podlagi 33. člena Zakona o javnih financah (Uradni
list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU in 110/02
– ZDT-B) in 105. člena Statuta Občine Ivančna Gorica (Uradni list RS, št. 89/04) je župan Občine Ivančna Gorica dne
13. 12. 2006 sprejel

SKLEP
o začasnem financiranju Občine Ivančna Gorica
v obdobju januar–marec 2007
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
(vsebina sklepa)
S tem sklepom se določa in ureja začasno financiranje
Občine Ivančna Gorica (v nadaljevanju: občina) v obdobju
od 1. januarja do 31. marca 2007 (v nadaljnjem besedilu:
obdobje začasnega financiranja).
2. člen
(podlaga za začasno financiranje)
Začasno financiranje temelji na proračunu občine za
leto 2006. Obseg prihodkov in drugih prejemkov ter odhodkov in drugih izdatkov občine je določen v skladu z Zakonom
o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01,
30/02, 56/02 – ZJU in 110/02 – ZDT-B; v nadaljevanju: ZJF)
in Odlokom o proračunu Občine Ivančna Gorica za leto
2006 (Uradni list RS, št. 119/05; v nadaljevanju: odlok o
proračunu).
2. VIŠINA IN STRUKTURA ZAČASNEGA FINANCIRANJA
2. člen
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna)
V obdobju začasnega financiranja se prihodki in drugi
prejemki ter odhodki in izdatki splošnega dela proračuna
določijo v naslednjih zneskih:
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A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

Skupina/Podskupina kontov/Konto/Podkonto
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)

TEKOýI PRIHODKI (70+71)

70 DAVýNI PRIHODKI
700 Davki na dohodek in dobiþek
703 Davki na premoženje
704 Domaþi davki na blago in storitve
706 Drugi davki
71 NEDAVýNI PRIHODKI
710 Udeležba na dobiþku in dohodki od premoženja
711 Takse in pristojbine
712 Denarne kazni
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
714 Drugi nedavþni prihodki
72 KAPITALSKI PRIHODKI
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
721 Prihodki od prodaje zalog
722 Prihodki od prodaje zemljišþ in neopredm. dolgoroþnih sredstev
73 PREJETE DONACIJE
730 Prejete donacije iz domaþih virov
731 Prejete donacije iz tujine
74 TRANSFERNI PRIHODKI
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinanþnih institucij

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
40 TEKOýI ODHODKI
400 Plaþe in drugi izdatki zaposlenim
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost
402 Izdatki za blago in storitve
403 Plaþila domaþih obresti
409 Rezerve
41 TEKOýI TRANSFERI
410 Subvencije
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
413 Drugi tekoþi domaþi transferi
414 Tekoþi transferi v tujino
42 INVESTICIJSKI ODHODKI
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI
431 Investicijski transferi pravnim in fiz. osebam, ki niso pror. uporabniki
432 Investicijski transferi proraþunskim uporabnimkom
III. PRORAýUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)
(PRORAýUNSKI PRIMANJKLJAJ)

Proraþun
januar - marec 07
(v EUR)
1.369.498,66
1.309.943,79

1.012.330,12
834.622,69
165.085,97
12.621,46
0,00
297.613,67
192.700,56
6.608,61
654,57
2.867,67
94.782,26
16.896,09
4.864,91
0,00
12.031,18
0,00
0,00
0,00
42.658,78
42.658,78
1.641.459,82
400.349,11
96.515,47
15.827,82
287.974,68
31,14
0,00
636.392,38
0,00
437.937,76
35.293,81
163.160,81
0,00
588.608,66
588.608,66
16.109,67
1.663,24
14.446,43
-271.961,16
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B. RAýUN FINANýNIH TERJATEV IN NALOŽB
Skupina/Podskupina kontov/Konto/Podkonto
IV. PREJETA VRAýILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
(750+751+752)
75 PREJETA VRAýILA DANIH POSOJIL
750 Prejeta vraþila danih posojil
751 Prodaja kapitalskih deležev
752 Kupnine iz naslova privatizacije

Proraþun
januar - marec 07
(v EUR)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

V. DANA POSOJILA IN POVEýANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)
44 DANA POSOJILA IN POVEýANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
440 Dana posojila
441 Poveþanje kapitalskih deležev in naložb
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije
443 Poveþanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih
osebah javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPIT. DELEŽEV (IV.-V.)

0,00

C. RAýUN FINANCIRANJA
Proraþun
januar - marec 07
(v EUR)
0,00
0,00
0,00

Skupina/Podskupina kontov/Konto/Podkonto
VII. ZADOLŽEVANJE (500)
50 ZADOLŽEVANJE
500 Domaþe zadolževanje
VIII. ODPLAýILA DOLGA (550)
55 ODPLAýILA DOLGA
550 Odplaþila domaþega dolga

0,00
0,00
0,00

IX. POVEýANJE (ZMANJŠANJE ) SREDSTEV NA RAýUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)

0,00

XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)
STANJE SREDSTEV NA RAýUNIH DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA
V obdobju zaþasnega financiranja se lahko prejemki in
izdatki
obþine poveþajo
za financiranja
namenske prejemke
izdatke, in
ki
V obdobju
začasnega
se lahkoinprejemki
so
tako
opredeljeni
s
43.
þlenom
ZJF
oziroma
odlokom
izdatki občine povečajo za namenske prejemke in izdatke,o
þe niso naþrtovani
v zaþasnem
financiranju.
ki proraþunu,
so tako opredeljeni
s 43. členom
ZJF oziroma
odlokom o

proračunu, če niso načrtovani
v začasnem financiranju.
3. þlen
(posebni
proraþuna)
3. del
člen

Finanþni naþrti
neposrednih
uporabnikov se doloþijo do
(posebni
del proračuna)
ravni
proraþunskih
postavk
–
podkontov
in so se
priloga
k temu
Finančni načrti neposrednih uporabnikov
določijo
do
sklepu
ter se objavijo
na spletni
strani obþine.
ravni
proračunskih
postavk
– podkontov
in so priloga k temu
3. IZVRŠEVANJE ZAýASNEGA FINANCIRANJA

sklepu ter se objavijo na spletni strani občine.
4. þlen

3. IZVRŠEVANJE
ZAČASNEGA
FINANCIRANJA
(uporaba
predpisov)
4.
člen
V obdobju zaþasnega financiranja se za izvrševanje
(uporaba
predpisov)
zaþasnega financiranja
uporabljajo
ZJF, pravilnik, ki ureja
V obdobju začasnega financiranja se za izvrševanje
začasnega financiranja uporabljajo ZJF, pravilnik, ki ureja

-271.961,31

271.961,31
271.961,16

postopke za izvrševanje proračuna Republike Slovenije, zakon, ki ureja izvrševanje proračuna Republike Slovenije in
odlok o proračunu.
5. člen
(prevzemanje in plačevanje obveznosti)
V obdobju začasnega financiranja lahko neposredni
uporabniki prevzemajo in plačujejo obveznosti iz istih proračunskih postavk kot v proračunu preteklega leta.
Neposredni uporabniki lahko v obdobju začasnega
financiranja prevzemajo in plačujejo obveznosti v breme
svojega finančnega načrta samo v okviru pravic porabe iz
svojega finančnega načrta, določenega v posebnem delu
proračuna.
Nove proračunske postavke lahko neposredni uporabnik odpre le na podlagi 41., 43. in 44. člena ZJF.
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4. KONČNA DOLOČBA
6. člen
(uveljavitev sklepa)
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike, uporablja pa se od 1. januarja 2007
dalje.
Št. 40302-0002/2005-92
Ivančna Gorica, dne 13. decembra 2006
Župan
Občine Ivančna Gorica
Jernej Lampret l.r.

KRANJ
5950.

Odlok o občinskih taksah v Mestni občini
Kranj

Na podlagi 9. člena Zakona o financiranju občin (Uradni
list RS, št. 123/06), 21. člena Zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo in
št. 21/06 – odločba US), 17. člena Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 70/06 – uradno prečiščeno besedilo in 115/06),
ter 18. in 96. člena Statuta Mestne občine Kranj (Uradni list
RS, št. 43/95, 33/96, 35/00 in 85/02) je Svet Mestne občine
Kranj na 2. seji dne 20. 12. 2006 sprejel

ODLOK
o občinskih taksah v Mestni občini Kranj
I. TEMELJNE DOLOČBE
1. člen
(Predmet odloka)
Ta odlok določa obveznost plačila občinske takse na
območju Mestne občine Kranj, vrsto in višino takse, zavezance za plačilo takse ter postopek odmere, obračuna in
plačila takse.
2. člen
(Taksni predmeti in storitve)
V Mestni občini Kranj se plačujejo občinske takse za
naslednje predmete in storitve:
– uporabo javnih površin za prirejanje razstav in zabavnih prireditev;
– oglaševanje na javnih mestih;
– parkiranje na javnih površinah;
– uporabo javnega prostora za kampiranje;
– druge oblike uporabe javne površine, ko tako določa
zakon.
Plačilo občinske takse za dejavnosti iz prvega odstavka
tega člena se ne zahteva, če je to za posamezne primere z
zakonom prepovedano, ali je predpisan ali s pogodbo dogovorjen drug način plačila.
3. člen
(Postavitev taksnega predmeta)
Taksni zavezanci morajo pred postavitvijo taksnega
predmeta ali izvajanjem storitve na javni površini pridobiti dovoljenje oziroma soglasje pristojnega občinskega oddelka.
Taksni zavezanci so dolžni vsako spremembo taksnega
predmeta ali izvajanje storitve oziroma spremembo zavezan-
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ca prijaviti pristojnemu občinskemu oddelku v roku 15 dni od
nastale spremembe.
Taksnih predmetov ali izvajanje storitev, za katere je
potrebno dovoljenje ali soglasje iz prvega odstavka tega
člena, ni dovoljeno spreminjati brez dovoljenja pristojnega
občinskega oddelka.
4. člen
(Višina občinske takse)
Občinska taksa se določa v točkah.
Višine občinskih taks za posamezne taksne predmete in
storitve ter taksne oprostitve so v obliki točkovnega sistema
določene v taksni tarifi, ki je sestavni del tega odloka.
Taksa se plača po vrednosti točke na dan odmere.
Župan s sklepom določa vrednost točke za obračun občinskih taks iz prvega odstavka tega člena na podlagi gibanja
rasti cen na drobno, ki ga objavi Statistični urad Republike
Slovenije.
5. člen
(Taksni zavezanci)
Taksni zavezanec za plačilo občinske takse je pravna
oseba ali samostojni podjetnik posameznik ali posameznik,
ki samostojno opravlja dejavnost, ali fizična oseba, ki uporablja predmete in izvaja storitve, za katere so s tem odlokom
določene takse (v nadaljevanju: taksni zavezanec).
6. člen
(Nastanek in prenehanje taksne obveznosti)
Taksna obveznost nastane z začetkom uporabe ali namestitve taksnega predmeta oziroma začetkom izvajanja
storitve, preneha pa z dnem odstranitve ali uporabe oziroma
s prenehanjem izvajanja storitve.
Okoliščina, da taksnega predmeta zavezanec začasno
ni mogel uporabljati, ne vpliva na taksno obveznost.
7. člen
(Prijava taksne obveznosti)
Taksni zavezanec je dolžan prijaviti nastanek taksne
obveznosti pristojnemu občinskemu oddelku v 15 dneh od
njenega nastanka, če ni v taksni tarifi drugače določeno.
Prijava taksne obveznosti mora vsebovati: podatke o
zavezancu, čas in kraj uporabe oziroma namestitve taksnega predmeta in opis taksnega predmeta (površina, število
ipd.).
Taksni zavezanec je dolžan pristojnemu občinskemu
oddelku prijaviti vsako spremembo, ki bi lahko vplivala na
obračun občinske takse.
8. člen
(Odmera občinskih taks)
Taksnemu zavezancu se plačilo odmeri z odločbo.
Občinske takse odmerja in pobira občinska pristojni
občinski oddelek na podlagi prijav zavezancev, izdanih dovoljenj pristojnih organov in prijav občinskega oddelka, pristojnega za inšpekcijski nadzor.
V primeru, da taksni zavezanec ne prijavi taksne obveznosti, se odmeri taksa po podatkih, ki jih pridobi pristojni
občinski organ inšpekcijskega nadzora.
9. člen
(Plačilo občinske takse)
Občinske takse plačujejo zavezanci letno, mesečno
oziroma dnevno vnaprej oziroma tako, kot je določeno z
odločbo.
V primeru, ko je taksa določena v enkratnem ali dnevnem znesku, je taksni zavezanec dolžan pred namestitvijo
oziroma uporabo taksnega predmeta o tem obvestiti pristojni
občinski oddelek in plačati predpisano takso.
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Če taksni zavezanec ne plača takse v predpisanem
roku, se ta prisilno izterja.
10. člen
(Oprostitve plačila takse)
Občinske takse ne plačujejo državni ter občinski organi,
krajevne skupnosti v Mestni občini Kranj ter javna podjetja in
javni zavodi, katerih ustanovitelj ali soustanovitelj je Mestna
občina Kranj.
Glede na namen se občinska taksa ne plačuje za kulturne, športne in humanitarne prireditve, prireditve, ki jih organizirajo društva, ustanovljena v javnem interesu s sedežem
v Mestni občini Kranj, ter za objave sponzorjev teh prireditev
na prireditvenem prostoru. Taksa se ne plačuje za objave
političnih strank in neodvisnih kandidatov v predvolilnem
obdobju.
Poleg oprostitev iz taksne tarife tega odloka lahko
župan na predlog pristojnega občinskega oddelka oprosti
posamezne taksne zavezance plačila takse, kadar gre za
prireditev ali dejavnost, ki je posebnega pomena za razvoj
turizma, kulture ali športa v Mestni občini Kranj.
Župan Mestne občine Kranj lahko na predlog pristojnega občinskega oddelka oprosti taksnega zavezanca plačila
občinske takse, če gre za taksne predmete v zvezi:
– s prireditvami in aktivnostmi širšega promocijskega
pomena, ki promovirajo Mestno občino Kranj in so sofinancirane s strani Mestne občine Kranj, pod pogojem, da se ne
financirajo s strani udeležencev prireditve;
– s prireditvami in promocijami, ki jih organizira Mestne
občine Kranj in krajevne skupnosti, država ter javna podjetja, katerih ustanovitelj ali soustanovitelj je Mestna občina
Kranj;
– s prireditvami in aktivnostmi humanitarnih organizacij
in društev;
– aktivnostmi za revitalizacijo starega dela mesta
Kranj.
II. NADZOR NAD IZVAJANJEM ODLOKA
11. člen
(Nadzor nad izvajanjem odloka)
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravljajo občinski
oddelki, pristojni za področje gospodarskih javnih služb, financ in inšpekcijskega nadzora.
12. člen
(Ukrepanje občinskega organa inšpekcijskega nadzora)
Pristojni občinski oddelek za inšpekcijski nadzor ugotavlja ali je uporaba oziroma namestitev taksnega predmeta
prijavljena ter preverja resničnost podatkov na prijavah taksne obveznosti.
V primeru, ko taksna obveznost ni bila prijavljena ali so
bili v prijavi taksne obveznosti navedeni neresnični podatki,
ki vplivajo na odmero taksne obveznosti, ali občinska taksa
ni bila plačana ali plačana v celoti, lahko pristojni občinski
oddelek za inšpekcijski nadzor odredi na stroške taksnega
zavezanca odstranitev taksnega predmeta z javne površine
ali prekinitev izvajanja taksne storitve na javni površini za
čas do izpolnitve pogojev, ki jih za postavitev in uporabo
taksnega predmeta ali za izvajanje taksne storitve na javni
površini določa ta odlok.
III. DOLOČBE O SANKCIJAH
13. člen
(Sankcioniranje taksnih zavezancev)
Z globo 1.200 eurov se sankcionira za prekršek pravna
oseba ali samostojni podjetnik posameznik, če:
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– ne prijavi nastanka taksne obveznosti po tem odloku
(7. člen),
– v prijavi taksne obveznosti navaja neresnične podatke, ki vplivajo na odmero taksne obveznosti (7. člen).
Z globo 800 eurov se sankcionira posameznik, ki v zvezi
samostojnim opravljanjem dejavnosti stori prekršek iz prvega
odstavka tega člena.
Z globo 400 eurov se sankcionira odgovorna oseba
pravne osebe, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega
člena.
Z globo 300 eurov se sankcionira fizična oseba, ki stori
prekršek iz prvega odstavka tega člena.
IV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
14. člen
(Vrednost točke taksnih tarif)
Z dnem uveljavitve odloka o občinskih taksah v Mestni
občini Kranj znaša vrednost točke taksnih tarif 0,0756 eura.
15. člen
(Taksna obveznost ob uveljavitvi odloka)
Zavezanci, ki na dan uveljavitve tega odloka že opravljajo taksno storitev oziroma imajo že nameščene taksne
predmete, so dolžni taksno obveznost prijaviti pristojnemu
občinskemu oddelku najkasneje v roku 30 dni po uveljavitvi
tega odloka. Taksna obveznost v tem primeru nastane z
dnem začetka veljavnosti tega odloka.
16. člen
(Prenehanje veljavnosti)
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok
o komunalnih taksah v Mestni občini Kranj (Uradni list RS,
št. 35/00 in 38/05).
17. člen
(Začetek veljavnosti odloka)
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja 2007 dalje.
Št. 426-0095/46-01
Kranj, dne 20. decembra 2006
Župan
Mestne občine Kranj
Damijan Perne l.r.

TARIFE OBČINSKIH TAKS
TARIFA ŠT. 1
Za uporabo javnih površin in drugih javnih prostorov za
prirejanje razstav in drugih zabavnih prireditev (zabavišča,
luna parki in podobno) znaša taksa za vsak uporabljeni m2
dnevno
1.1. za urejene in vzdrževane površine
5,0 točk
1.2. za cirkuse in zabavne parke na drugih
in nevzdrževanih javnih površin in drugih
javnih prostorov
3,0 točke
1.3. za druge uporabnike za uporabo drugih
in nevzdrževanih javnih površin in drugih
javnih prostorov
2,0 točki
Opomba:
Za javno površino po tej tarifi se štejejo ulice, ceste, trgi,
pločniki, hodniki za pešce, pomoli, zelenice in parkirišča, druge urejene in neurejene javne površine na območju Mestne
občine Kranj ter javni prostori v lasti Mestne občine Kranj.
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Taksni zavezanec je uporabnik javnih površin in drugih
javnih prostorov ali prireditelj razstav in drugih zabavnih
prireditev.
TARIFA ŠT. 2
Za oglaševanje na javnih mestih, za reklamne napise,
objave, oglase, ozvočevalna sredstva ter podobna sredstva
za reklamiranje in sporočila, ki so postavljeni, pritrjeni ali
drugače označeni na javnih mestih, znaša dnevna taksa na
m2 za:
2.1. table
2.1.1. samostoječe, stenske table
in ulični panoji
1,0 točka
2.1.2. svetlobne table (enostranska)
2,0 točki
2.2. slikovno ali pisano obdelane
stene zgradb
0,5 točke
2.3. prikazovalnike
2.3.1. svetlobne
3,0 točke
2.3.2. vrtljive
2,0 točki
2.4. obešanke na drogovih javne
razsvetljave
1,0 točka
2.5. transparente, zastave, markize,
napise na ograjah
1,0 točka
2.6. plakatne stebre
1,0 točka
2.7. napise, znake, nalepke, zastave,
druge simbole firme, izdelka in podobno
2.7.1. nesvetlobni
0,5 točke
2.7.2. svetlobni
1,5 točke
2.7.3. vrtljivi
1,0 točka
2.7.4. oglaševalne vitrine
1,0 točka
2.7.5. zunanje stene avtobusov
cestnega prometa
0,2 točke
2.8. reklamne avtomobile (pri prodaji srečk
in podobno) – na dan
50,0 točk
2.9. oglaševanje na vozilih in prikolicah
z majhnimi ali velikimi plakati in drugimi
podobnimi načini oglaševanja (svetlobni, vrtljivi)
– na dan
500,0 točk
Opomba:
a) Šteje se, da je taksni predmet na javnem mestu
oziroma na javni površini, kadar je nameščen tako, da je
njegova sporočilnost usmerjena navzven, v odprt prostor, ne
glede na lastništvo nepremičnine, na kateri je taksni predmet
nameščen.
b) Taksni zavezanci po tej tarifi so pravne in fizične
osebe, ki izvajajo oglaševanje oziroma reklamiranje. Če tako
opredeljenih taksnih zavezancev ni mogoče identificirati, so
taksni zavezanci lastniki taksnih predmetov oziroma površin,
na katerih je taksni predmet.
c) Plačila občinske takse po tej tarifi so v okviru svojih
dejavnosti oproščene objave državnih ter občinskih organov, organov krajevnih skupnosti, političnih strank v času
volilne kampanje, objave kulturnih in športnih prireditev, ki
jih iz svoje dejavnosti objavljajo društva s sedežem v Mestni
občini Kranj, reklamni napisi, ki opozarjajo na naravne in
kulturne znamenitosti ter objave dobrodelnih in humanitarnih
organizacij.
d) Za taksni predmet se ne šteje zakonsko obvezna
označba firme, na zgradbi firme. Za taksni predmet se po tem
odloku ne šteje označba firme na predstavitvenem panoju, ki
se postavlja v okviru turistično promotivne dejavnosti v občini
in katerega lastnik je občina.
TARIFA ŠT. 3
Za uporabo javnih površin za parkiranje ali druge začasne namene znaša taksa dnevno za vsak začeti m2:
3.1. asfaltirane, betonske, tlakovane
in podobne utrjene površine
1,5 točke
3.2. utrjene makadamske površine
1,0 točka
3.3. druge (neutrjene) površine
0,5 točke
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Opombe:
a) Taksni predmet je začasna uporaba javne površine
za določen namen, ki ne predstavlja izvirne namembnosti
tega prostora (parkiranje ob večjih prireditvah, uporaba javnega prostora za večje politične, zabavne ali gospodarskopridobitne prireditve) in ki je dovoljena na podlagi ustreznega
občinskega akta.
TARIFA ŠT. 4
Za uporabo javnega prostora za kampiranje znaša taksa dnevno za vsak začeti m2:
4.1. asfaltirane, betonske, tlakovane in podobne utrjene
površine
1,5 točke
4.2. utrjene makadamske površine
1,0 točka
4.3. zelene površine
2,0 točke
4.4. druge (neutrjene) površine
0,5 točke
Opombe:
a) Taksni predmet je začasna uporaba javnega prostora
za določen namen (kot npr. šotoriti), ki ne predstavlja izvirne
namembnosti tega prostora.

LJUBLJANA
5951.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o
stalnih komisijah in stalnih odborih Mestnega
sveta Mestne občine Ljubljana

Na podlagi 30., 31. in 32. člena Statuta Mestne občine
Ljubljana (Uradni list RS, št. 26/01 in 28/01) je Mestni svet
Mestne občine Ljubljana na 1. izredni seji dne 18. 12. 2006
sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka o stalnih
komisijah in stalnih odborih Mestnega sveta
Mestne občine Ljubljana
1. člen
V Odloku o stalnih komisijah in stalnih odborih Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 8/03) se
v 3. členu tretja alineja spremeni tako, da se glasi:
»– Odbor za predšolsko vzgojo in izobraževanje,«.
Za tretjo alinejo se doda nova četrta alineja, ki se
glasi:
»– Odbor za šport,«.
Dosedanje četrta do enajsta alineja postanejo peta do
dvanajsta alineja.
Dosedanja dvanajsta alineja se črta.
2. člen
V 7. členu se v tretji alineji za besedo »prejemkih« doda
besedi »ter dopustih«.
3. člen
V 12. členu se v prvem odstavku za besedilom »Odbor
za lokalno samoupravo,« doda besedilo »Odbor za šport,«
in za besedilom »Odbor za varstvo okolja« črta vejico in
besedilo »Odbor za splošnopravne zadeve«.
Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»Odbor za predšolsko vzgojo in izobraževanje in Odbor
za zdravstvo in socialno varstvo imata poleg predsednika še
deset članov.«.
4. člen
V 15. členu se za drugo alinejo doda nova tretja alineja,
ki se glasi:
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»– obravnava akte, ki zadevajo statusne ali organizacijske ter simbolne spremembe v MOL in njenih organih,«.
Dosedanje tretja do peta alineja postanejo četrta do
šesta alineja.
5. člen
Naslov in besedilo 16. člena se spremenita tako, da se
glasita:
»(Odbor za predšolsko vzgojo in izobraževanje)
Odbor za predšolsko vzgojo in izobraževanje:
– spremlja stanje na področju predšolske vzgoje in
šolstva v MOL ter obravnava in daje predloge za njihovo
urejanje in razvoj,
– spremlja stanje na področju mladinske problematike
v MOL ter obravnava in daje predloge za urejanje in razvoj
tega področja,
– spremlja stanje na področju preprečevanja zasvojenosti z drogami v MOL ter obravnava in daje predloge za
urejanje in razvoj tega področja,
– spremlja stanje na področju izobraževanja odraslih,
– opravlja tudi druge naloge v okviru delovnega področja, ki ga pokriva.«.
6. člen
Za 16. členom se doda nov 16.a člen, ki se glasi:
»16.a člen
(Odbor za šport)
Odbor za šport:
– spremlja stanje na področju športa in rekreacije v
MOL ter obravnava in daje predloge za urejanje in razvoj
tega področja,
– opravlja tudi druge naloge v okviru delovnega področja, ki ga pokriva.«
25. člen se črta.

7. člen

8. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 011-2/2002-9
Ljubljana, dne 18. decembra 2006
Župan
Mestne občine Ljubljana
Zoran Janković l.r.
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Odlok o spremembah Odloka o denarni
pomoči

Na podlagi 18. in 27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 26/01 in 28/01) je Mestni svet
Mestne občine Ljubljana na 1. izredni seji dne 18. 12. 2006
sprejel

ODLOK
o spremembah Odloka o denarni pomoči
1. člen
V Odloku o denarni pomoči (Uradni list RS, št. 60/01,
17/04 in 93/05) se v 2. členu in v drugem in tretjem odstavku
6. člena številka »20« nadomesti s številko »30«.
2. člen
V 5. členu se drugi odstavek spremeni tako, da se
glasi:
»Osnovni znesek denarne pomoči za namene iz 1., 4.
in 6. točke 3. člena tega odloka znaša 190 eurov.«.
Tretji odstavek se črta.
3. člen
Besedilo obrazca Vloge za dodelitev denarne pomoči v
Mestni občini Ljubljana se nadomesti z novim besedilom, ki
je priloga tega odloka in njen sestavni del.
4. člen
Ta odlok začne veljati prvega dne naslednjega meseca
po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 122-406/2006-3
Ljubljana, dne 18. decembra 2006
Župan
Mestne občine Ljubljana
Zoran Janković l.r.
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CENTER ZA SOCIALNO DELO LJUBLJANA _____________________
Številka: __________________
Datum: __________________
VLOGA ZA DODELITEV DENARNE POMOČI V MESTNI OBČINI LJUBLJANA
Vloga za dodelitev denarne pomoči (ustrezno obkroži):
a) pomoč ob začetku novega šolskega leta
b) pomoč za šolo v naravi, letovanje/zimovanje,
c) pomoč za kosila osnovnošolcem in dijakom v šolskem letu
d) pomoč za premostitev trenutne materialne ogroženosti
e) pomoč za kritje kosil starejšim občanom
f) pomoč ob rojstvu otroka
1. PODATKI O UPRAVIČENCU:
Ime in priimek: _______________________________________
Podatki o rojstvu: _____________________________________
Naslov stalnega bivališča: ______________________________
Pošta: ______________________________________________
Davčna številka: ______________________________________
2. NAČIN NAKAZILA POMOČI
Banka, št. osebnega računa: __________________________
Narava (naročilnica): ________________________________
3. PODATKI O DRUŽINSKIH ČLANIH
Ime in priimek

Podatki o rojstvu

Sorodstveno razmerje

Status

4. PODATKI O DOHODKIH UPRAVIČENCA IN DRUŽINSKIH ČLANOV

Ime in priimek

Vrsta dohodka

Znesek

Datum:

Podpis upravičenca/ke: _____________________

Opomba: za pravilnost podatkov odgovarja upravičenec
Obrazec naj bo izpolnjen čitljivo in s tiskanimi črkami.
5. DENARNA POMOČ

a. Vrsta pomoči:

Čas

___________________________
(izpolni center za socialno delo)

b. Višina denarne pomoči:___________________________EUR.
(izpolni center za socialno delo)
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PRILOGE:
– potrdilo o stalnem bivališču
– potrdilo o dohodkih za zadnje tri mesece
– potrdilo o šolanju
– potrdilo davčne uprave o premoženjskem stanju ali drugih prejemkih
– potrdilo zavoda za zaposlovanje
Opomba: Na osnovi tretjega odstavka 66. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06) stranki ni
potrebno prilagati potrdil, izpiskov in drugih podatkov o dejstvih iz uradnih evidenc, ki jih vodijo upravni in drugi državni organi
in organi lokalne skupnosti ali nosilci javnih pooblastil. Če stranka želi te podatke pridobiti sama, se vloga šteje za popolno,
ko so priložena dokazila, ki jih zahteva predpis.
Datum:

5953.

Podpis strokovne-ga delavke-ca:

Odredba o spremembi in dopolnitvi Odredbe
o določitvi javnih parkirnih površin, kjer se
plačuje parkirnina

Na podlagi 27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana
(Uradni list RS, št. 26/01 in 28/01) in 16. člena Odloka o
cestnoprometni ureditvi (Uradni list RS, št. 33/01) je Mestni
svet Mestne občine Ljubljana na 1. izredni seji dne 18. 12.
2006 sprejel

ODREDBO
o spremembi in dopolnitvi Odredbe o določitvi
javnih parkirnih površin, kjer se plačuje
parkirnina
1. člen
V Odredbi o določitvi javnih parkirnih površin, kjer se
plačuje parkirnina (Uradni list RS, št. 46/01) se 2. člen spremeni tako, da se glasi:
»Javne parkirne površine, kjer je parkiranje časovno
omejeno in se plačuje parkirnina, ki predstavlja nadomestilo za uporabo prostora za parkiranje, so vsi deli vozišča
označeni s prometno signalizacijo za časovno omejeno parkiranje.«.
2. člen
3. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Javne parkirne površine po tarifnih razredih so:
– Parkirišča prvega tarifnega razreda:
Krekov trg – delovni čas: 24 ur, nočna tarifa od 19. do
7. ure,
Sanatorij Emona – delovni čas: od 6. do 20. ure,
Kongresni trg – delovni čas: od 6. do 22 ure,
Petkovškovo nabrežje I – delovni čas: 24 ur, nočni tarifa
od 19. do 7 ure,
Petkovškovo nabrežje II – delovni čas: od 6. do 20.
ure.
Trg republike – delovni čas 24 ur na dan, nočni čas od
19. do 7. ure.
– Parkirišča drugega tarifnega razreda:
Bežigrad – delovni čas: od 6. do 20. ure,
Mirje – delovni čas: od 6. do 20. ure,
Klinični center – jug – delovni čas: od 6. do 20. ure.
– Parkirišča tretjega tarifnega razreda:
Trg prekomorskih brigad – delovni čas: od 6. do 20.
ure,
Trg MDB – delovni čas: od 6. do 20. ure,

Tivoli I – delovni čas: od 6. do 20. ure,
Tivoli II – delovni čas: od 6. do 20. ure,
Žale I – delovni čas: od 6. do 20. ure,
Žale II – delovni čas: od 6. do 20. ure.
– Parkirišče četrtega tarifnega razreda:
Navje – delovni čas: od 7. do 15. (v času sejmov GR
do 19.) ure,
Dolgi most (P+R) – delovni čas: od 6. do 20. ure.
– Parkirišče v garažni hiši:
Garažna hiša Kozolec - delovni čas: 24 ur, nočni tarifa
od 19. do 7. ure.
Delovni čas na javnih parkirnih površinah, opremljenih z
avtomatskimi vhodno izhodnimi sistemi, je označen na obvestilni tabli pri uvozu na javno parkirno površino.«.
3. člen
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v
Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne
1. januarja 2007.
Št. 371-316/06-5
Ljubljana, dne 18. decembra 2006
Župan
Mestne občine Ljubljana
Zoran Janković l.r.

5954.

Odredba o spremembah in dopolnitvah
Odredbe o višini parkirnine in načinu plačila

Na podlagi 27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana
(Uradni list RS, št. 26/01 in 28/01) in 16. člena Odloka o
cestnoprometni ureditvi (Uradni list RS, št. 33/01) je Mestni
svet Mestne občine Ljubljana na 1. izredni seji dne 18. 12.
2006 sprejel

ODREDBO
o spremembah in dopolnitvah Odredbe o višini
parkirnine in načinu plačila
1. člen
V Odredbi o višini parkirnine in načinu plačila (Uradni
list RS, št. 46/01) se prvi odstavek 2. člena spremeni tako,
da se glasi:
»Višina parkirnine, ki predstavlja nadomestilo za uporabo prostora za parkiranje, na označenih delih vozišča,
namenjenih ustavljanju in parkiranju vozil, kjer je parkiranje
časovno omejeno, znaša 0,60 eura na uro.«

Stran

15936 /

Št.

138 / 28. 12. 2006

2. člen
5. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Višina parkirnine na posebej urejenih in za ta namen
določenih površinah izven vozišča občinskih cest, za posamezni tarifni razred znaša:
– parkirišča prvega tarifnega razreda:
dnevna tarifa: vsaka začeta ura
1,00 euro
nočna tarifa: na noč
1,50 eura
– parkirišča drugega tarifnega razreda:
dnevna tarifa: vsaka začeta ura
0,60 eura
– parkirišča tretjega tarifnega razreda:
za prvi dve uri
0,50 eura
za vsako naslednjo začeto uro
0,50 eura
– parkirišča četrtega tarifnega razreda:
Navje na dan
1,00 euro
Navje v času sejma na Gospodarskem
razstavišču na uro
1,00 euro
Dolgi most (P+R) na dan
1,00 euro
voznik dobi pri plačilu parkirnine za Dolgi most (P+R)
dva žetona mestnega linijskega prevoza
– parkirišče za avtobuse: vsaka začeta ura 4,00 eure
– garažna hiša Kozolec:
dnevna tarifa: vsaka začeta ura
1,00 euro
nočna tarifa: na noč
1,50 eura
abonenti mesečno: fizične osebe
100,00 eurov
abonenti mesečno: pravne osebe
120,00 eurov
izguba (zamenjava parkirnega listka)
kartice
10,00 eurov.
Višina parkirnine določena za parkirišče prvega tarifnega razreda ne velja za parkirišče Trg republike, do odločitve
pristojnega sodišča.«
3. člen
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v
Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne
1. januarja 2007.
Št. 370-66/06-10
Ljubljana, dne 18. decembra 2006
Župan
Mestne občine Ljubljana
Zoran Janković l.r.

MAKOLE
5955.

Sklep o začasnem financiranju Občine Makole
v obdobju januar–marec 2007

Na podlagi 33. člena Zakona o javnih financah (Uradni
list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU in 110/02
– ZDT-B) in 30. člena Zakona o financiranju občin (ZFO-1)
(Uradni list RS, št. 123/06) in 3. člena Statutarnega sklepa
Občine Makole (Uradni list RS, št. 121/06) je župan Občine
Makole dne 21. 12. 2006 sprejel

SKLEP
o začasnem financiranju Občine Makole
v obdobju januar–marec 2007
1. člen
(vsebina sklepa)
S tem sklepom se določa in ureja začasno financiranje
Občine Makole (v nadaljevanju: občina) v obdobju od 1. januarja do 31. marca 2007 (v nadaljnjem besedilu: obdobje
začasnega financiranja).
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2. člen
(podlaga za začasno financiranje)
Začasno financiranje temelji na proračunu Občine Slovenska Bistrica za leto 2006. Obseg prihodkov in drugih
prejemkov ter odhodkov in drugih izdatkov Občine Makole
je določen v skladu z Zakonom o javnih financah (Uradni list
RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU in 110/02
– ZDT-B; v nadaljevanju: ZJF) in Odlokom o spremembi
Odloka o proračunu Občine Slovenska Bistrica za leto 2006,
sprejetega na 2. redni seji Občinskega sveta Občine Slovenska Bistrica, dne 11. 12. 2006 (Odlok o spremembi Odloka
o proračunu).
2. člen
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna)
V obdobju začasnega financiranja se prihodki in drugi
prejemki ter odhodki in izdatki splošnega dela proračuna
določijo v naslednjih zneskih:
A. BILANCA PRIHODKOV IN
ODHODKOV
Skupina/Podskupina kontov/Konto/
Podkonto
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
70 DAVČNI PRIHODKI
700 Davki na dohodek in dobiček
703 Davki na premoženje
704 Domači davki na blago in storitve
706 Drugi davki
71 NEDAVČNI PRIHODKI
710 Udeležba na dobičku in dohodki od
premoženja
711 Takse in pristojbine
712 Denarne kazni
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
714 Drugi nedavčni prihodki
72 KAPITALSKI PRIHODKI
720 Prihodki od prodaje osnovnih
sredstev
721 Prihodki od prodaje zalog
722 Prihodki od prodaje zemljišč in
neopredmetenih dolgoročnih sredstev
73 PREJETE DONACIJE
730 Prejete donacije iz domačih virov
731 Prejete donacije iz tujine
74 TRANSFERNI PRIHODKI
740 Transferni prihodki iz drugih
javnofinančnih institucij
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
40 TEKOČI ODHODKI
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
401 Prispevki delodajalcev za socialno
varnost
402 Izdatki za blago in storitve
403 Plačila domačih obresti
409 Rezerve
41 TEKOČI TRANSFERI
410 Subvencije
411 Transferi posameznikom in
gospodinjstvom

v EUR
Proračun
januar marec
2007
330.134
178.912
175.365
120.770
22.240
32.356
0
3.547
1.669
835
417
0
626
22.951
0
0
22.951
0
0
0
128.271
128.271
330.134
90.290
15.324
2.477
63.537
2.139
5.577
105.992
552
58.421
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412 Transferi neprofitnim organizacijam in
ustanovam
413 Drugi tekoči domači transferi
414 Tekoči transferi v tujino
42 INVESTICIJSKI ODHODKI
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI
430 Investicijski transferi
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)
(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN
NALOŽB
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
(750+751+752)
75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
750 Prejeta vračila danih posojil
751 Prodaja kapitalskih deležev
752 Kupnine iz naslova privatizacije
V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV
(440+441+442+443)
44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV
440 Dana posojila
441 Povečanje kapitalskih deležev in
naložb
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova
privatizacije
443 Povečanje namenskega premoženja
v javnih skladih in drugih osebah javnega
prava, ki imajo premoženje v svoji lasti
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH
DELEŽEV (IV.-V.)
C. RAČUN FINANCIRANJA
VII. ZADOLŽEVANJE (500)
50 ZADOLŽEVANJE
500 Domače zadolževanje
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)
55 ODPLAČILA DOLGA
550 Odplačila domačega dolga
IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE)
SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.V.-VIII.)
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
XI. NETO FINANCIRANJE
(VI.+VII.-VIII.-IX.)
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH
DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA
9009 Splošni sklad za drugo
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3. IZVRŠEVANJE ZAČASNEGA FINANCIRANJA
9.462
37.556
0
121.423
121.423
12.429
12.429
0
-

0
0
0
0
0

0
0
0

4. člen
(uporaba predpisov)
V obdobju začasnega financiranja se za izvrševanje
začasnega financiranja uporabljajo ZJF, pravilnik, ki ureja
postopke za izvrševanje proračuna Republike Slovenije, zakon, ki ureja izvrševanje proračuna Republike Slovenije in
odlok o proračunu.
5. člen
(prevzemanje in plačevanje obveznosti)
V obdobju začasnega financiranja lahko neposredni
uporabniki prevzemajo in plačujejo obveznosti iz istih proračunskih postavk kot v proračunu preteklega leta.
Neposredni uporabniki lahko v obdobju začasnega
financiranja prevzemajo in plačujejo obveznosti v breme
svojega finančnega načrta samo v okviru pravic porabe iz
svojega finančnega načrta, določenega v posebnem delu
proračuna.
Nove proračunske postavke lahko neposredni uporabnik odpre le na podlagi 41., 43. in 44. člena ZJF.
6. člen
(obseg zadolževanja občine)
V obdobju začasnega financiranja se občina ne sme
zadolževati.
7. člen
(uveljavitev sklepa)
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije (ali v uradnem glasilu občine),
uporablja pa se od 1. januarja 2007 dalje.
Št. 10-SKL-002-2006
Makole, dne 21. decembra 2006

0

Župan
Občine Makole
Alojz Gorčenko l.r.

POLZELA
0

0
0
0
0

0

5956.

Odlok o programu opremljanja zemljišč za
gradnjo v območju »zaselka Breg«

Na podlagi 139. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 – popr. in 58/03 – ZZK-1), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93,
6/94 – odl. US RS, 45/94 – odl. US RS, 14/95, 20/95 – odl.
US RS, št. 63/95 – obvezna razlaga, odl. US RS – 73/95,
9/96, 39/96, 44/96, 26/97, 70/97, 10/98, 68/98, 74/98, 59/99,
70/00 in 51/02), 19. člena Uredbe o vsebini programa opremljanja zemljišč za gradnjo (Uradni list RS, št. 117/04, 74/05)
ter 16. člena Statuta Občine Polzela (Uradni list RS, št.
34/99) je Občinski svet Občine Polzela na 2. redni seji dne
19. decembra 2006 sprejel

V obdobju začasnega financiranja se lahko prejemki in
izdatki občine povečajo za namenske prejemke in izdatke,
ki so tako opredeljeni s 43. členom ZJF oziroma odlokom o
proračunu, če niso načrtovani v začasnem financiranju.

ODLOK
o programu opremljanja zemljišč za gradnjo
v območju »zaselka Breg«

3. člen
(posebni del proračuna)
Finančni načrti neposrednih uporabnikov se določijo
do ravni proračunskih postavk – kontov so priloga k temu
sklepu.

(območje programa opremljanja zemljišč)
1. člen
Program opremljanja zemljišč se nanaša na območje
urejanja stavbnih zemljišč v naselju Breg pri Polzeli »zaselek
Breg« v površini cca 10.423,57 m2.
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Obsega naslednje parcele oziroma dele parcel, ki so
znotraj meje obravnave območja zaselka Breg – strokovne
podlage in so v njem tudi grafično prikazane. Območje obravnave leži na območju katastrske občine Polzela in vključuje
naslednje parcele:
360/11, 362/15, 365/13, 365/14, 362/14, 387/2, 1093/14,
1093/19, 365/4, 382, 1138, 1133/1, 381/1, 383/6, 383/2,
1093/18, 1112/1, 336/2, 1139, 365/8, 365/7, 362/11, 362/10,
360/7, 360/6, 365/9, 365/10, 362/8, 362/9, 360/4, 360/5,
365/11, 369/4, 365/12, 362/7, 362/4, 360/12, 362/5, 360/2,
362/6, 362/7, 360/3, 365/5, 365/6, 363/5, 363/4, 360/10,
360/8, 360/9, 362/13, 362/12.
Poleg teh zemljišč je v območje posegov izven ureditvenega območja možno vključiti še dodatne parcelne številke,
kolikor se v postopku izkaže za to potrebno.
(vsebina programa opremljanja)
2. člen
Program opremljanja zemljišč obravnava:
– izhodišča za izdelavo programa opremljanja,
– obstoječo in predvideno komunalno infrastrukturo,
– podlage za odmero komunalnega prispevka.
(izhodišča)
3. člen
Vsa izhodišča za program opremljenosti zemljišča so
podana v projektni dokumentaciji za gradnjo komunalne infrastrukture, ki jo je izdelalo podjetje L Projekt d. o. o. pod št.
proj. 640/2006.
Območje se opremlja z javno gospodarsko infrastrukturo tako, da se novo omrežje priključuje na obstoječa omrežja
izven območja urejanja. Višina komunalnega prispevka se
tako določi na osnovi projektantskih ocen predvidene infrastrukture in se lahko spremeni glede na dejansko vložena
sredstva.
(priključevanje na obstoječo komunalno infrastrukturo)
4. člen
Območje ureditve se priključuje na obstoječo komunalno infrastrukturo:
– prometno: Območje ureditve se na novo priključuje
na obstoječo regionalno cesto RIII 692/1268 odsek Velenje
– Doberteša vas
– oskrba z vodo: Vodo oskrba se zagotavlja iz javnega
vodovodnega omrežja. Zgradi se nov predviden povezovalni
vodovod PE 90 in nov nadomestni vod v duktilni izvedbi NL
80. Prav tako se iz javnega vodovodnega omrežja zagotavlja
tudi požarna voda z namestitvijo hidrantov
– odpadne vode: Odvajanje odpadnih vod – fekalije
se odvajajo v javno kanalizacijo s priključkom na obstoječ
že zgrajen jašek na parc.št. 381/1 v k.o. Polzela. Meteorne
vode se odvajajo v ponikovalnice. Z vseh povoznih asfaltnih
površin je zgraditi talne požiralnike na jaških Ø 40 na razdalji
20m, in jih povezati s ponikovalnimi jaški Ø 80 do ustrezne
globine, da se zagotovi ponikanje
– oskrba z električno energijo: Za napajanje objektov z
električno energijo, se bo uredil novi NNEL priključek, ki bo
potekal iz obstoječe TP na parc.št. 336/22
– telekomunikacije: Obstoječe omrežje na katerega so
možne priključitve poteka ob robu območja ureditve
– tv kabelsko omrežje: Obstoječe omrežje na katerega
so možne priključitve poteka ob robu območja ureditve.
(predvidene ureditve in gradnja javne gospodarske
infrastrukture)
5. člen
V območju ureditve se uredi in zgradi naslednja javna
gospodarske infrastruktura:
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– cestno omrežje z izgradnjo novega priključka ne regionalno cesto in pločnikom, ki se pri na novo priključuje tudi
na občinsko lokalno cesto – peš promet
– vodovodno omrežje za oskrbo z vodo
– hidrantno omrežje
– kanalizacijsko omrežje za odvajanje odpadnih vod
– omrežje za oskrbo z električno energijo
– telekomunikacijsko omrežje in kabelske televizije
– plinovodno omrežje.
Za izgradnjo celotne gospodarske javne infrastrukture je
potrebna zagotovitev 1736 m2 površine v območju urejanja.
(cestno omrežje)
6. člen
(1) Dovoz na ureditveno območje je predviden z gradnjo
novega priključka na regionalno cesto R III 694/1268.
(2) Osrednjo prometnico obravnavanega območja predstavlja cesta, ki poteka vzporedno z regionalno cesto in
predstavlja ureditev površine 875 m2, vključno s pločnikom,
ki se priključi tudi na občinsko lokalno cesto in predstavlja
263 m2. Za dostop do stanovanjskih objektov se zgradita še
dve dovozni cesti pravokotno na smer glavne prometnice in
predstavlja 598 m2.
(3) Glavna prometna cesta je predvidene širine 5.0 m z
minimalno asfaltirano površino širine 4,5 m, z enostranskim
hodnikom za pešče širine min. 1,60 m in urejenimi zelenimi
površinami – vključno z brežino ob regionalni cesti.
(4) Vse prometnice so predvidene v asfaltni izvedbi in
na meji s hodniki za pešce z dvignjenimi betonskimi robniki.
Hodniki za pešce so izvedeni v asfaltu ali drugače enotno
tlakovani in grajeni brez ovir za invalide.
(5) Odvod meteornih vod z vozišča je predviden preko
požiralnikov. Z vseh povoznih asfaltnih površin je zgraditi
talne požiralnike na jaških Ø 40 na razdalji 20m, in jih povezati s ponikovalnimi jaški Ø 80 do ustrezne globine, da se
zagotovi ponikanje.
(6) Površine za parkiranje so predvidene ob objektih.
(7) Predvidena ocena stroškov za celotno prometno
infrastrukturo in ureditvijo peš hodnikov ter obcestnega pasu
znaša 14.207.400,00 SIT oziroma 59.268,00 EUR.
(oskrba z vodo)
7. člen
(1) Vodo oskrba se zagotavlja iz javnega vodovodnega
omrežja. Zgradi se nov predviden povezovalni vodovod PE
90 in nov nadomestni vod v duktilni izvedbi NL 80. Prav tako
se iz javnega vodovodnega omrežja zagotavlja tudi požarna
voda z namestitvijo hidrantov.
(2) Napajanje predvidenih objektov s pitno vodo bo
izvedeno z internimi priključki, ki bodo izvedeni z zunanjimi
vodomernimi jaški. Le-ti se namestijo znotraj gradbenih parcel predvidenih objektov.
(3) Vzporedno z vodovodnim omrežjem za pitno vodo
je tako zasnovano vodovodno omrežje za potrebe gašenja v
primeru požara. Na slednjem so predvideni nadzemni hidranti tako, da bo omogočeno gašenje objektov iz hidrantov.
(4) V kolikor se zagotovi zadostne količine vode in pritisk v obstoječem javnem omrežju, se hidranti namestijo na
predviden vodovod za pitno vodo.
(5) Predvidena ocena stroškov izvedbe novega vodovodnega omrežja z izkopom, pripravo peščene podlage,
obsipom cevi s peskom 30 cm nad temenom cevi z vsemi
fazonskimi kosi in drugim cevnim materialom ter 1 hidrantom,
znaša 5.727.600,00 SIT oziroma 23.900,00 EUR.
(kanalizacijsko omrežje)
8. člen
(1) Odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih vod in
padavinskih vod, je urejeno v skladu s Pravilnikom o odva-
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janju in čiščenju komunalne odpadne in padavinske vode
(Uradni list RS, št. 105/02), z Uredbo o emisiji snovi in toplote
pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo
(Uradni list RS, št. 47/05) ter 92. členom Zakonom o vodah
(Uradni list RS, št. 67/02).
(2) Predvidena je izgradnja ločenega sistema kanalizacije.
(3) Odvajanje padavinskih voda s strešin in z utrjenih
površin je zagotovljeno z izvedbo meteorne kanalizacije.
Delno so površine zatravljene. S povoznih in manipulacijskih
površin se bodo vode zajele preko požiralnikov s peskolovi in
odvedle v drenaže jaške.
(4) Mreža fekalne kanalizacije je zasnovana tako, kot
kažejo grafične priloge že izdelane projektne dokumentacije.
Izvede se v PVC rebrastih ceveh togosti SN-8 predvidene
dolžine DN 200 cca 75 m, DN 300 326 m, hišnimi priključki
DN 150 ter revizijskimi jaški z LTŽ pokrovi težke Ø 100
4 kom, Ø 80 – 4 kom, Ø 60 – 4 kom, hišni revizijski jaški
Ø 60 17 kom.
(5) Skupna vrednost predvidenega omrežja odvajanja
padavinskih in odpadnih vod, znaša 12.875.100,00 SIT oziroma 53.726,00 EUR.
(električno omrežje)
9. člen
(1) Energija za napajanje predvidenega območja je v
obstoječi transformatorski postaji TP BREG LESKOVŠEK,
za kar se uredi novi NNEL priključek.
(2) Stroški izvedbe elektro energetskega omrežja in
priključnih mest niso predmet komunalne opremljenosti zemljišč, temveč so izbira posameznega investitorja in upravljavca omrežja, ki sta dolžna izvesti omrežje v za to predvidenem komunalnem koridorju.
(TK omrežje)
10. člen
Stroški izvedbe TK omrežja in priključnih mest niso
predmet komunalne opremljenosti zemljišč, temveč so izbira posameznega investitorja in upravljavca omrežja, ki sta
dolžna izvesti omrežje v za to predvidenem komunalnem
koridorju.
(CaTV omrežje)
11. člen
Stroški izvedbe CaTV omrežja in priključnih mest niso
predmet komunalne opremljenosti zemljišč, temveč so izbira
posameznega investitorja in upravljavca omrežja, ki sta dolžna izvesti omrežje skladno z veljavnimi predpisi.
(ogrevanje)
12. člen
(1) Na obravnavanem območju je predvideno ogrevanje
s priključitvijo na javno plinovodno omrežje.
(2) Stroški izvedbe plinovodnega omrežja in priključnih
mest niso predmet komunalne opremljenosti zemljišč, temveč
so izbira posameznega investitorja in upravljavca omrežja, ki
sta dolžna izvesti omrežje skladno z veljavnimi predpisi.
(predračunska vrednost investicije)
13. člen
Stroški izgradnje gospodarske javne infrastrukture izhajajo iz obstoječega stanja infrastrukture in obsegajo ureditve izven območja urejanja in v samem območju ureditve.
Ocenjeni stroški izgradnje so povzeti po predvidenih ukrepih
in v skladu s predloženo projektno dokumentacijo. Skupna
projektantska ocenjena vrednost stroškov izvedbe javne go-
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spodarske infrastrukture, vključno z vrednostjo zemljišča,
znaša 36.970.250,40 SIT oziroma 154.274,00 SIT.
(viri financiranja)
14. člen
Projektno dokumentacijo, odkupe zemljišč za gospodarsko javno infrastrukturo in opremo zemljišč z gospodarsko
javno infrastrukturo v tem območju, zagotovi investitor – lastnik predmetnega območja, delno pa se krije tudi iz proračuna občine in sicer v višini 4.743.500,00 SIT(neto znesek)
oziroma 19.794,00 EUR, zaradi pogojev občine po izgradnji
primarne fekalne kanalizacije v večjem obsegu. Delež sofinanciranja občine je fiksen in se za primer večje realizirane
vrednosti izgradnje ne povečuje.
(stroški na površino gradbenih parcel in največje možne
tlorisne dimenzije objektov)
15. člen
Za odmero komunalnega prispevka zavezancem, se
stroški zemljišča za javno gospodarsko infrastrukturo in javno gospodarsko infrastrukturo delijo na površino gradbene parcele in na neto tlorisno površino objektov. Iz ocene
obračunskih stroškov (zmanjšane za delež sofinanciranja
občine) z vrednostjo zemljišča za izgradnjo gospodarske
javne infrastrukture, skupne površine parcel in neto največje
možne tlorisne površine objektov na obračunskem območju
sledi, da je:
– cena opremljanja kvadratnega metra gradbene parcele 3.738,30 SIT/m2 oziroma 15,59 EUR/m2
– cena opremljanja kvadratnega metra neto tlorisne
površine objekta 10.387,17 SIT/m2 oziroma 43,34 EUR.
Višina komunalnega prispevka se izračuna tako, da
se upošteva cena opremljanja glede na površino gradbene
parcele v deležu 70%, glede na neto tlorisno površino objekta
pa 30% po predpisani obliki izračuna
KP = (0,7xCopa x pp) + (0,3x Copo x npo) x i
KP – komunalni prispevek
0,7/0,3 – delež vpliva enote na izračun
Copa – izračunana cena opremljanja za gradbeno parcelo 3.738,30 SIT/m2 oziroma 15,59 EUR/m2
pp – površina gradbene parcele
Copo – cena opremljanja na m2 neto tlorisne površine
objekta 10.387,17 SIT/m2 43,34 EUR.
npo – neto površina,ki se določi skladno s standardom
SIST ISO 9836
i – letni povprečni indeks rasti cen gradbenih storitev.
(revalorizacija)
16. člen
Komunalni prispevek je določen po ceni december
2006. Pri izdaji določb o višini komunalnega prispevka se
cene opremljanja revalorizirajo z indeksom podražitev GZS
- Združenja za gradbeništvo in IGM: ostala nizka gradnja.
(terminski plan)
17. člen
Z izgradnjo javne infrastrukture se prične v letu 2007.
Investitor jo bo izvajal sočasno z izgradnjo stanovanjskih
objektov v tem območju. Faznost izgradnje se lahko prilagaja
faznosti izgradnje stanovanjskih objektov z dokončanjem
vseh del do 31. 12. 2007.
(prehodne in končne določbe)
18. člen
Izhodiščne vrednosti za obračun komunalnega prispevka, so računane cene vključno s ceno zemljišča, ki je potrebno za izgradnjo javne gospodarske infrastrukture.
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19. člen
Ta odlok začne veljati z dnem objave v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Št. 357-55/2006
Polzela, dne 19. decembra 2006
Župan
Občine Polzela
Ljubo Žnidar l.r.

5957.

Uradni list Republike Slovenije
Občine Polzele poveča za 3%. Vrednost točke za leto 2007
po novem znaša 0,083583 SIT ali 0,00034878567 EUR.
II.
Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 032-17/2006-1
Polzela, dne 19. decembra 2006
Župan
Občine Polzela
Ljubo Žnidar l.r.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o
zazidalnem načrtu tovarne nogavic

Na podlagi Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS,
št. 110/02) in 16. člena Statuta Občine Polzela (Uradni list
RS, št. 34/99) je Občinski svet Občine Polzela na 2. redni
seji z dne 19. decembra 2006 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka
o zazidalnem načrtu tovarne nogavic
I.
Zazidalni načrt tovarne nogavic Polzela (Uradni list
SRS, št. 30/91), se ob upoštevanju Odloka o spremembah
in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Žalec za obdobje 1986–2000 in prostorskih sestavine
srednjeročnega družbenega plana občine Žalec za obdobje
1986–1990, za območje Občine Polzela, dopolnitve v letu
2002 (Uradni list RS, št. 71/03) spremeni in dopolni.
II.
V II. Poglavju »MEJE OBMOČJA UREJANJA« se v
trinajsti vrstici tretjega odstavka 3. člena parcelna številka
326/226, spremeni in nadomesti s parc. št. 326/222.
III.
Spremembe in dopolnitve Odloka o ZN tovarna nogavic
začnejo veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike
Slovenije.

5959.

Sklep za enkratno denarno pomoč za
novorojence v letu 2007

Občinski svet Občine Polzela je na podlagi 21. člena
o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94, 45/94,
57/94, 14/95, 20/95, 63/95, 73/95, 9/96, 39/96, 44/96, 26/97,
70/97, 10/98, 68/98, 74/98, 12/99, 16/99 in 59/99) in 16. člena Statuta Občine Polzela (Uradni list RS, št. 34/99) je na
svoji 2. redni seji dne 19. 12. 2006 sprejel

SKLEP
za enkratno denarno pomoč za novorojence
v letu 2007
I.
Enkratna denarna pomoč za novorojence v Občini Polzela v letu 2007, znaša 23.964,00 SIT oziroma 100 EUR.
II.
Sklep začne veljati s 1. 1. 2007.
Št. 032-17/2006-2
Polzela, dne 19. decembra 2006
Župan
Občine Polzela
Ljubo Žnidar l.r.

Št. 032-17/2006-10
Polzela, dne 19. decembra 2006
Župan
Občine Polzela
Ljubo Žnidar l.r.

5958.

Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča

Svet Občine Polzela je na podlagi 16. člena Statuta
Občine Polzela (Uradni list RS, št. 34/99) in odloka o nadomestilu stavbnega zemljišča (Uradni list RS, št. 124/03) na
svoji 2. redni seji z dne 19. 12. 2006 sprejel

SKLEP
o določitvi vrednosti točke za izračun
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča
I.
Svet občine sprejme sklep, da se vrednost točke za odmero nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč na območju

RAZKRIŽJE
5960.

Sklep o začasnem financiranju Občine
Razkrižje v letu 2007

Na podlagi 57. člena Zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo;
ZLS‑UPB1), 32. in 33. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02) in člena
Statuta Občine Razkrižje (Uradni list RS, št. 12/99, 2/01 in
38/04) je župan Občine Razkrižje sprejel

SKLEP
o začasnem financiranju Občine Razkrižje
v letu 2007
1. člen
Do sprejetja Odloka o poračunu Občine Razkrižje za
leto 2007 se financiranje funkcij občine ter njenih nalog in
drugih s predpisi določenih namenov začasno nadaljuje na
podlagi proračuna za leto 2006 in za iste programe kot v
letu 2006.

Uradni list Republike Slovenije
2. člen
V obdobju začasnega financiranja se smejo uporabiti
sredstva do višine sorazmerne s porabljenimi sredstvi v
enakem obdobju v proračunu za leto 2006, razen sredstev
za naloge opredeljene z zakonskimi predpisi.
Sredstva za naloge, opredeljene po zakonskih predpisih, se uporabljajo v višini določeni z zakonom.
V obdobju začasnega financiranja se lahko nadaljuje
izvajanje in financiranje investicij, ki so bile sprejete v proračunu občine za leto 2006.

Št.

5. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2007.
Št. 403-04/06-2
Šafarsko, dne 18. decembra 2006
Župan
Občina Razkrižje
Stanko Ivanušič l. r.

ROGATEC
5961.

Odlok o povprečnih stroških komunalnega
urejanja stavbnih zemljišč

Na podlagi 146. in 179. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02), Odloka o komunalnem
prispevku v Občini Rogatec (Uradni list RS, št. 63/05), Zakona o uvedbi eura (Uradni list RS, št. 114/06) ter 16. člena
Statuta Občine Šmarje pri Jelšah (Uradni list RS, št. 13/06,
27/06) je Občinski svet Občine Rogatec na 2. redni seji dne
21. 12. 2006 sprejel

ODLOK
o povprečnih stroških komunalnega urejanja
stavbnih zemljišč

3. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka, preneha veljati Odlok
o povprečni gradbeni ceni stanovanj, ceni za stavbna zemljišča in povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnih
zemljišč v Občini Rogatec v letu 2006 (Uradni list RS, št.
120/05).
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Št. 0070-11/2006-28
Rogatec, dne 21. decembra 2006
Župan
Občine Rogatec
Martin Mikolič l. r.

5962.

Sklep o uskladitvi vrednosti točke za izračun
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča
na območju Občine Rogatec za leto 2007

Na podlagi 15. člena odloka o nadomestilu za uporabo
stavbnega zemljišča (Uradni list RS, št. 133/03) in 16. člena
statuta Občine Rogatec (Uradni list RS, št. 13/06 in 27/06)
je Občinski svet Občine Rogatec na 2. redni seji dne 21. 12.
2006, sprejel

SKLEP
o uskladitvi vrednosti točke za izračun
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na
območju Občine Rogatec za leto 2007
1. člen
Mesečna vrednost točke za izračun nadomestila za
uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Rogatec
v letu 2007 znaša 0,000676 EUR oziroma 0,008112 EUR
letno.
2. člen
Vrednost točke iz tega sklepa se uporablja od 1. januarja 2007 dalje.
3. člen
Z veljavnostjo tega sklepa preneha veljati sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo
stavbnega zemljišča v letu 2006, ki je bil objavljen v Uradnem
listu RS, št. 120/05.
4. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0070-0011/2006-29
Rogatec, dne 21. decembra 2006

1. člen
S tem odlokom se določa povprečje stroškov komunalnega opremljanja stavbnega zemljišča na kvadratni meter
stavbnega zemljišča vseh stavbnih parcel v Občini Rogatec v
letu 2006, ki se uporablja za izračun komunalnega prispevka
v letu 2007.
2. člen
Povprečni stroški komunalnega opremljanja stavbnega
zemljišča na m2 gradbene parcele na dan 1. 12. 2006 v Občini Rogatec znašajo 30,08 EUR.

Stran

4. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne s 1. 1.
2007.

3. člen
Po preteku začasnega financiranja se v tem obdobju
plačane obveznosti vključijo v proračun tekočega leta.
4. člen
Obdobje začasnega financiranja po tem sklepu traja
največ tri mesece, to je do 31. 3. 2007.
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Župan
Občine Rogatec
Martin Mikolič l. r.

SLOVENSKA BISTRICA
5963.

Sklep o začasnem financiranju Občine
Slovenska Bistrica v obdobju januar–marec
2007

Na podlagi 33. člena Zakona o javnih financah (Uradni
list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02-ZJU in 110/02
– ZDT-B), 148. člena Ustave Republike Slovenije (Uradni list
RS, št. 33/91, 42/97, 66/00, 24/03, 69/04 in 68/06) in 21. člena Statuta Občine Slovenska Bistrica (Uradni list RS, št.

Stran

15942 /

Št.
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34/95, 72/99 in 65/02) je županja Občine Slovenska Bistrica
11. 12. 2006 sprejela

SKLEP
o začasnem financiranju Občine Slovenska
Bistrica v obdobju januar–marec 2007
1. člen

Uradni list Republike Slovenije
7. člen
(uveljavitev sklepa)
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja 2007 dalje.
Št. 610-2/2006-100-0207
Slovenska Bistrica, dne 11. decembra 2006

(vsebina sklepa)

Županja
Občine Slovenska Bistrica
Irena Majcen l.r.

S tem sklepom se določa in ureja začasno financiranje
Občine Slovenska Bistrica (v nadaljevanju: občina) v obdobju
od 1. januarja do 31. marca 2007 (v nadaljnjem besedilu:
obdobje začasnega financiranja).
2. člen
(podlaga za začasno financiranje)
Začasno financiranje temelji na proračunu Občine Slovenska Bistrica za leto 2007. Obseg prihodkov in drugih
prejemkov ter odhodkov in drugih izdatkov Občine Slovenska
Bistrica je določen v skladu z Zakonom o javnih financah
(Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU
in 110/02 – ZDT-B; v nadaljevanju: ZJF) in Odlokom o spremembi Odloka o proračunu Občine Slovenska Bistrica za leto
2006, sprejetega na 2. redni seji Občinskega sveta Občine
Slovenska Bistrica, dne 11. 12. 2006 (odlok o spremembi
odloka o proračunu).
3. člen
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna)
Pri začasnem financiranju se sme za posamezne namene porabiti toliko sredstev, kolikor jih je bilo sorazmerno porabljenih v proračunu Občine Slovenska Bistrica za leto 2006,
in sicer v sorazmernem deležu glede na število prebivalcev
na območju Občine Slovenska Bistrica (79,02%).
V obdobju začasnega financiranja se lahko prejemki
in izdatki Občine Slovenska Bistrica povečajo za namenske
prejemke in izdatke, ki so tako opredeljeni s 43. členom ZJF
oziroma odlokom o proračunu, če niso načrtovani v začasnem financiranju.
4. člen
(uporaba predpisov)
V obdobju začasnega financiranja se za izvrševanje
začasnega financiranja uporabljajo ZJF, pravilnik, ki ureja postopke za izvrševanje proračuna Republike Slovenije, zakon,
ki ureja izvrševanje proračuna Republike Slovenije in odlok o
spremembi odloka o proračunu.
5. člen
(prevzemanje in plačevanje obveznosti)
Sredstva za naloge, opredeljene z zakonskimi predpisi,
se uporabljajo v višini opredeljeni z zakonom. V obdobju
začasnega financiranja se smejo uporabiti sredstva do višine
določene s tem sklepom. Po preteku začasnega financiranja
se v tem obdobju plačane obveznosti vključijo v proračun
tekočega leta.
6. člen
(obseg zadolževanja občine)
V obdobju začasnega financiranja se lahko Občina Slovenska Bistrica zadolži do višine, ki je potrebna za odplačilo
glavnic dolga v tekočem proračunskem letu.

ŠALOVCI
5964.

Sklep o začasnem financiranju Občine Šalovci
v obdobju januar–marec 2007

Na podlagi 33. člena Zakona o javnih financah (Uradni
list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU in 110/02
– ZDT-B) in 31. člena Statuta Občine Šalovci (Uradni list RS,
št. 38/06) je Župan Občine Šalovci dne 21. decembra 2006
sprejel

SKLEP
o začasnem financiranju Občine Šalovci
v obdobju januar–marec 2007
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
(vsebina sklepa)
S tem sklepom se določa in ureja začasno financiranje
Občine Šalovci (v nadaljevanju: občina) v obdobju od 1. januarja do 31. marca 2007 (v nadaljnjem besedilu: obdobje
začasnega financiranja).
2. člen
(podlaga za začasno financiranje)
Začasno financiranje temelji na proračunu občine za
leto 2007. Obseg prihodkov in drugih prejemkov ter odhodkov in drugih izdatkov občine je določen v skladu z Zakonom
o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01,
30/02, 56/02 – ZJU in 110/02 – ZDT-B; v nadaljevanju: ZJF)
in Odlokom o proračunu Občine Šalovci za leto 2006 (Uradni
list RS, št. 37/06; v nadaljevanju: odlok o proračunu).
2. VIŠINA IN STRUKTURA ZAČASNEGA FINANCIRANJA
2. člen
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna)
V obdobju začasnega financiranja se prihodki in drugi
prejemki ter odhodki in izdatki splošnega dela proračuna
določijo v naslednjih zneskih:
A. BILANCA PRIHODKOV IN
ODHODKOV
Skupina/Podskupina kontov/Konto/
Podkonto
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
TEKOČI PRIHODKI (70+71)

v EUR
Proračun
januar marec
2007
319.420,00
74.498,00

Uradni list Republike Slovenije
70 DAVČNI PRIHODKI
700 Davki na dohodek in dobiček
703 Davki na premoženje
704 Domači davki na blago in storitve
706 Drugi davki
71 NEDAVČNI PRIHODKI
710 Udeležba na dobičku in dohodki od
premoženja
711 Takse in pristojbine
712 Denarne kazni
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
714 Drugi nedavčni prihodki
72 KAPITALSKI PRIHODKI
720 Prihodki od prodaje osnovnih
sredstev
721 Prihodki od prodaje zalog
722 Prihodki od prodaje zemljišč in
neopredmetenih dolgoročnih sredstev
73 PREJETE DONACIJE
730 Prejete donacije iz domačih virov
731 Prejete donacije iz tujine
74 TRANSFERNI PRIHODKI
740 Transferni prihodki iz drugih
javnofinančnih institucij
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
40 TEKOČI ODHODKI
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
401 Prispevki delodajalcev za socialno
varnost
402 Izdatki za blago in storitve
403 Plačila domačih obresti
409 Rezerve
41 TEKOČI TRANSFERI
410 Subvencije
411 Transferi posameznikom in
gospodinjstvom
412 Transferi neprofitnim organizacijam in
ustanovam
413 Drugi tekoči domači transferi
414 Tekoči transferi v tujino
42 INVESTICIJSKI ODHODKI
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI
430 Investicijski transferi
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)
(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN
NALOŽB
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
(750+751+752)
75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
750 Prejeta vračila danih posojil
751 Prodaja kapitalskih deležev
752 Kupnine iz naslova privatizacije
V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV
(440+441+442+443)
44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV
440 Dana posojila

Št.

58.078,00
38.925,00
14.985,00
4.168,00
–
16.420,00
4.853,00
880,00
–
–
10.687,00
363,00
363,00
–
–
–
–
–
244.554,00
244.554,00
311.304,00
77.654,00
12.456,00
2.195,00
56.155,00
4.620,00
2.224,00
65.260,00
2.162,00
41.216,00
5.750,00
16.132,00
158.254,00
158.254,00
10.136,00
10.136,00
–8.116,00

–
–
–

–
–
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441 Povečanje kapitalskih deležev in
naložb
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova
privatizacije
443 Povečanje namenskega premoženja
v javnih skladih in drugih osebah javnega
prava, ki imajo premoženje v svoji lasti
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH
DELEŽEV (IV.-V.)
C. RAČUN FINANCIRANJA
VII. ZADOLŽEVANJE (500)
50 ZADOLŽEVANJE
500 Domače zadolževanje
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)
55 ODPLAČILA DOLGA
550 Odplačila domačega dolga
IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE)
SREDSTEV NA
RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)- ali 0 ali
+
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.IX.)
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE
31. 12. PRETEKLEGA
LETA 9009 Splošni sklad za drugo – ali
0 ali +

Stran

15943
–
–
–
–

–
–
5.091,00
5.091,00
3.025,00

–5.091,00
–8.116,00
15.177,00

V obdobju začasnega financiranja se lahko prejemki in
izdatki občine povečajo za namenske prejemke in izdatke,
ki so tako opredeljeni s 43. členom ZJF oziroma odlokom o
proračunu, če niso načrtovani v začasnem financiranju.
3. člen
(posebni del proračuna)
Finančni načrti neposrednih uporabnikov se določijo do
ravni proračunskih postavk – kontov (varianta: proračunskih
postavk – podkontov) in so priloga k temu sklepu ter se
objavijo na spletni strani občine (varianta: na oglasni deski
občine).
3. IZVRŠEVANJE ZAČASNEGA FINANCIRANJA
4. člen
(uporaba predpisov)
V obdobju začasnega financiranja se za izvrševanje
začasnega financiranja uporabljajo ZJF, pravilnik, ki ureja
postopke za izvrševanje proračuna Republike Slovenije, zakon, ki ureja izvrševanje proračuna Republike Slovenije in
odlok o proračunu.
5. člen
(prevzemanje in plačevanje obveznosti)
V obdobju začasnega financiranja lahko neposredni
uporabniki prevzemajo in plačujejo obveznosti iz istih proračunskih postavk kot v proračunu preteklega leta.
Neposredni uporabniki lahko v obdobju začasnega
financiranja prevzemajo in plačujejo obveznosti v breme
svojega finančnega načrta samo v okviru pravic porabe iz
svojega finančnega načrta, določenega v posebnem delu
proračuna.
Nove proračunske postavke lahko neposredni uporabnik odpre le na podlagi 41., 43. in 44. člena ZJF.

Stran
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Št.

138 / 28. 12. 2006

4. OBSEG ZADOLŽEVANJA OBČINE V OBDOBJU
ZAČASNEGA FINANCIRANJA
6. člen
(obseg zadolževanja občine)
V obdobju začasnega financiranja se lahko občina zadolži do višine 11.600,00 eurov, ki je potrebna za odplačilo
glavnic dolga v tekočem proračunskem letu.
5. KONČNA DOLOČBA
7. člen
(uveljavitev sklepa)
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja 2007 dalje.
Št. 410-16/2006
Šalovci, dne 21. decembra 2006
Župan
Občine Šalovci
Aleksander Abraham l.r.

5965.

Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča
na območju Občine Šalovci za leto 2007

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo),
20. člena odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča (Uradni list RS, št. 44/01, 11/03 in 15/04) in 16. člena
Statuta Občine Šalovci (Uradni list RS, št. 38/06) je Občinski
svet Občine Šalovci na 3. redni seji dne 21. decembra 2006
sprejel

SKLEP
o določitvi vrednosti točke za izračun
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča
na območju Občine Šalovci za leto 2007

Uradni list Republike Slovenije
ŠKOCJAN
5966.

Na podlagi 218. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 110/02),12. člena Odloka o nadomestilu za
uporabo stavbnega zemljišča v Občini Škocjan (Uradni list
RS, št. 135/03) ter 15. člena Statuta Občine Škocjan (UPB
Uradni list RS, št. 101/06) je Občinski svet občine Škocjan
na 2. redni seji dne 12. 12. 2006 sprejel

SKLEP
o vrednosti točke za obračun nadomestila
za uporabo stavbnega zemljišča za območje
Občine Škocjan za leto 2007
1. člen
Mesečna vrednost točke, ki je osnova za obračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za območje Občine
Škocjan za leto 2007 se določi kot sledi:
– za stanovanja, stanovanjske in počitniške hiše, garaže zasebnih lastnikov 0,03890 SIT oziroma 0,000162 €
– za objekte družbenih dejavnosti 0,02467 SIT oziroma
0,000103 €
– za poslovne površine v stavbah, ki se uporabljajo in
nezazidana stavbna zemljišča v uporabi podjetij 0,04932 SIT
oziroma 0,000206 €
– za ostala nezazidana stavbna zemljišča 0,00930 SIT
oziroma 0,000039 €
– za poslovne površine v stavbah, ki se ne uporabljajo
0,09597 SIT oziroma 0,000400 €.
2. člen
Določena mesečna vrednost točke za nadomestilo za
uporabo stavbnega zemljišča se uporabi za odmero nadomestila za pravne in fizične osebe.
3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se za proračunsko leto 2007.
Št. 422-0001/2006
Škocjan, dne 12. decembra 2006

1. člen
Vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo zazidanega stavbnega zemljišča na območju Občine Šalovci v
letu 2007 znaša 0,50 SIT.
2. člen
Vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo nezazidanega stavbnega zemljišča na območju Občine Šalovci
v letu 2007 znaša 0,1 SIT.
3. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1.
2007 dalje.
Št. 422-6/2006
Šalovci, dne 21. decembra 2006
Župan
Občine Šalovci
Aleksander Abraham l.r.

Sklep o vrednosti točke za obračun
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča
za območje Občine Škocjan za leto 2007

Župan
Občine Škocjan
Anton Zupet l.r.

5967.

Sklep o vzpostavitvi javnega dobra

Na podlagi 15. člena statuta Občine Škocjan (UPB –
Uradni list RS, št. 101/06), je Občinski svet Občine Škocjan
na 2. redni seji dne 12. 12. 2006 sprejel

SKLEP
o vzpostavitvi javnega dobra
1. člen
S tem sklepom se za zemljišča s parcelno št. 1307/3,
vložek št. 2177, k.o. Bučka, vzpostavi status javnega dobra.

Uradni list Republike Slovenije

Št.
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Stran

15945

2. člen
Zemljišča oziroma parcele iz 1. člena tega sklepa se
odpiše od zemljiškoknjižnega vložka, kjer so sedaj vpisana,
in se vpiše v nov zemljiškoknjižni vložek ali pripiše k obstoječemu zemljiškoknjižnemu vložku iste k.o., kjer je že vpisana
lastninska pravica na ime javnega dobra.

Nove proračunske postavke lahko neposredni uporabnik odpre le na podlagi 41., 43. in 44. člena ZJF.

3. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

7. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja 2007 dalje.

Št. 350-0009/2006
Škocjan, dne 12. decembra 2006
Župan
Občine Škocjan
Anton Zupet l.r.

ŠTORE
5968.

Sklep o začasnem financiranju Občine Štore v
obdobju januar–marec 2007

Na podlagi 33. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02-ZJU in
110/02‑ZDT-B) in 30. člena Statuta Občine Štore (Uradni
list RS, št. 66/99, 112/00 in 5/03) je župan Občine Štore dne
20. 12. 2006 sprejel

SKLEP
o začasnem financiranju Občine Štore v obdobju
januar–marec 2007
1. člen
S tem sklepom se določa in ureja začasno financiranje
Občine Štore v obdobju od 1. januarja do 31. marca 2007.
2. člen
Začasno financiranje temelji na proračunu občine za
leto 2006. Obseg prihodkov in drugih prejemkov ter odhodkov in drugih izdatkov občine je določen v skladu z Zakonom
o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01,
30/02, 56/02-ZJU in 110/02-ZDT-B; v nadaljevanju: ZJF) in
Odlokom o proračunu Občine Štore za leto 2006 (Uradni list
RS, št. 44/06 v nadaljevanju: odlok o proračunu).
2. člen
Pri začasnem financiranju se sme za posamezne namene upoštevati toliko sredstev, kolikor jih je bilo sorazmerno
uporabljenih v enakem obdobju po proračunu za leto 2006.
V okviru začasnega financiranja se dovoljuje financiranje
investicij v teku.
V obdobju začasnega financiranja se lahko prejemki in
izdatki občine povečajo za namenske prejemke in izdatke,
ki so tako opredeljeni s 43. členom ZJF oziroma odlokom o
proračunu, če niso načrtovani v začasnem financiranju.
4. člen
V obdobju začasnega financiranja se za izvrševanje
začasnega financiranja uporabljajo ZJF, pravilnik, ki ureja
postopke za izvrševanje proračuna Republike Slovenije, zakon, ki ureja izvrševanje proračuna Republike Slovenije in
odlok o proračunu.
5. člen
V obdobju začasnega financiranja lahko neposredni
uporabniki prevzemajo in plačujejo obveznosti iz istih proračunskih postavk kot v proračunu preteklega leta.

6. člen
V obdobju začasnega financiranja se lahko občina likvidnostno zadolži.

Št. 410-0029/2006-5
Štore, dne 20. decembra 2006
Župan
Občine Štore
Miran Jurkošek l.r.

5969.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o
zazidalnem načrtu Lipa - Štore

Na podlagi 24. in 175. člena zakona o urejanju prostora (ZUreP-1; Uradni list RS, št. 110/02, 08/03 in 58/03) in
18. člena Statuta Občine Štore (Uradni list RS, št. 49/95) je
Občinski svet Občine Štore na 2. redni seji dne 20. 12. 2006
sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka
o zazidalnem načrtu Lipa - Štore
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(predmet odloka)
S tem odlokom se sprejmejo spremembe in dopolnitve
odloka zazidalnem načrtu Lipa - Štore (odlok objavljen v
Uradnem listu SRS, št. 2/88 ter spremembe in dopolnitve v
Uradnem listu RS, št. 49/97); v nadaljevanju kratko: odlok.
2. člen
(prostorske ureditve in ukrepi, ki se načrtujejo
s spremembami in dopolnitvami odloka)
S spremembami in dopolnitvami odloka se podrobneje
določajo prostorske ureditve in ukrepi, oziroma pogoji za
urejanje dveh območij znotraj ureditvenega območja zazidalnega načrta Lipa - Štore (v nadaljevanju kratko: ZN Lipa).
3. člen
(sestavni deli odloka o spremembah in dopolnitvah odloka)
Sestavni del odloka o spremembah in dopolnitvah odloka je načrt z naslovom Spremembe in dopolnitve ZN Lipa
- Štore, št. projekta 2006/17, ki ga je izdelalo LM projekti,
podjetje za prostorsko, urbanistično in arhitekturno načrtovanje in svetovanje in ga sestavljajo
– opisi (obrazložitve)
– grafični prikazi ter
– druge priloge.
Priloge so
– povzetek za javnost,
– izvleček iz prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana občine,
– obrazložitev in utemeljitev sprememb in dopolnitev
odloka o zazidalnem načrtu,
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– smernice in mnenja nosilcev urejanja prostora; seznam nosilcev in pojasnila,
– ocena stroškov za izvedbo sprememb in dopolnitev
odloka o zazidalnem načrtu,
– spis postopka priprave in sprejemanja odloka o spremembah in dopolnitvah zazidalnega načrta.
II. OBMOČJA OBRAVNAVE TER VPLIVI IN POVEZAVE
S SOSEDNJIMI OBMOČJI
4. člen
(ureditveno območje ZN Lipa - Štore)
Ureditveno območje ZN je določeno v prostorskih sestavinah plana Občine Štore in v ustreznih grafičnih prilogah
k odloku.
5. člen
(območji sprememb in dopolnitev)
Območji sprememb in dopolnitev sta prostorski celoti
znotraj ureditvenega območja ZN Lipa Štore in sta v ustreznem grafičnem prikazu zamejeni na parcele natančno in
označeni z velikima črkama G in A*:
– prostorska celota G je namenjena gradnji treh (3)
večstanovanjskih objektov z možnostjo javnega programa v
pritličnih etažah objekta s pripadajočo prometno, komunalno
in energetsko infrastrukturo;
– prostorska celota A* je namenjena gradnji doma za
starejše osebe z vključitvijo obstoječega objekta s programom storitev in uslug ter razširitvi prometne, komunalne in
energetske infrastrukture.
6. člen
(vplivno območje)
Vplivno območje v času gradnje in v času uporabe je
ureditveno območje ZN Lipa.
III. UMESTITEV NAČRTOVANIH PROSTORSKIH
UREDITEV V PROSTOR
7. člen
(opis vplivov in povezav s sosednjimi območji)
Objekti in ureditve načrtovane v območjih sprememb in
dopolnitev se priključujejo na obstoječo in načrtovano prometno, energetsko in komunalno omrežje znotraj območja
urejanja z ZN Lipa.
Spremenjeni pogoji gradnje ne bodo predstavljali večje
obremenitve za že postavljeno prometno, energetsko in komunalno infrastrukturo v območju urejanja z ZN Lipa.
Predvidene gradnje ne bodo imele negativnih vplivov na
varnost pred požarom ter na higiensko in zdravstveno zaščito
okolice. Zaradi ugodne lege in določitve sprejemljivih največjih dopustnih vertikalnih gabaritov gradnja ne bo bistveno
vplivala na podobo naselja in krajine.
8. člen
(opis rešitev načrtovanih objektov)
1. Prostorska celota G
Predvidena je gradnja 3 večstanovanjskih objektov z
možnostjo javnega programa v pritličnih etažah. Objekti bodo
enostavnega, pravokotnega tlorisa, v petih (5) etažah: klet,
pritličje in tri (3) nadstropja. Kletna etaža je namenjena parkiranju.
2. Prostorska celota A*
Predvidena je rekonstrukcija in sprememba namembnosti obstoječega objekta in prizidava ter novogradnja poslovno-stanovanjskega objekta v katerem bodo tudi oskrbovana
stanovanja za potrebe starejših oseb. Obstoječemu objektu
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se etažnost ne spreminja; prizidek je predviden v 6 etažah,
tako kot obstoječi, novograjeni pa je predviden v 5 etažah:
klet, pritličje in tri nadstropja.
9. člen
(opis načrtovane ureditve zunanjih površin)
1. Prostorska celota G
Predvideno je ustrezno število parkirnih mest na prostem (najmanj 1,5 na stanovanje). V območju dvorišč se, na
ustreznem mestu, predvidijo prostori za postavitev posod za
zbiranje komunalnih odpadkov, dostopni z vozilom za njihov
odvoz. Oporni zid je dopustno postaviti, kadar se premošča
višina med pritlično in kletno etažo, in se varuje uvoz v kletno
etažo. Ostale površine so zelenice. Igrala in drobno urbano
opremo se postavlja vzdolž predvidenih peščevih površin, ki
povezujejo objekte.
2. Prostorska celota A*
Predvidena je prometna preureditev območja z zasnovo
parkirišč in garaž. Na ustreznih mestih se predvidijo prostori
za zbiranje komunalnih odpadkov, dostopni z vozilom za
njihov odvoz. Ostale površine so zelenice. Drobno urbano
opremo se postavlja vzdolž predvidenih peščevih površin,
ki povezujejo objekte. Ohrani se obstoječi drevored med
obravnavanim območjem in športnim kompleksom. Višinske
razlike med nivojem garaž in parkirišč na severni strani predvidenega prizidka se premošča z opornim zidom.
10. člen
(lokacijski pogoji za projektiranje in gradnjo)
1. Prostorska celota G
Tlorisni gabariti za posamezni objekt
– na nivoju kletne etaže za objekt B1 in B3: (38,35m +
2,80m) x 20,25m;
– na nivoju kletne etaže za objekt B2: (34,35m + 2,80m)
x 20,25m;
– na nivoju nadzemnih etaž: (29,05m + 2,80m) x
18,25m;
Višinske kote
– kota tal kletne etaže: -3,00m,
– kota tal pritličja: +-0,00m,
– kota venca ravne strehe (atika): +12,50m.
Dopustna toleranca v tlorisu in višini je do +- 1,00m.
2. Prostorska celota A*
Tlorisni gabarit obstoječega objekta:
– 63,50m x 10,00m + 10,50m x 19,00m
Tlorisni gabariti prizidav:
– 26,50m x 12,00m;
– 15,50m x 8,50m;
– 14,00m x 9,00m;
– 4,50m x 5,50m.
Višinske kote
– kota tal kletne etaže: -3,00m,
– kota tal pritličja: +-0,00m,
– kota venca ravne strehe (atika): +19,00m.
Tlorisni gabarit novogradnje:
– 13,50m x 48,00m.
Višinske kote
– kota tal kletne etaže: -3,00m,
– kota tal pritličja: +-0,00m,
– kota venca ravne strehe (atika): +16,00m.
Dopustna toleranca v tlorisu in višini je do +-1,0m.
11. člen
(pogoji za postavitev enostavnih objektov)
V obeh prostorskih celotah je dopustna postavitev enostavnih objektov v skladu s predpisi.
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VI. INFRASTRUKTURNI OBJEKTI IN NAPRAVE

16. člen

12. člen

(tolerance v poteku in umestitvi infrastrukturnih objektov
in naprav)

(promet)
1. Prostorska celota G
Predvideno je napajanje območja s povezovalno cesto
med Kovinarsko ulico na severovzhodni strani in regionalno
cesto Štore – Svetina – Laško na jugovzhodni strani; po trasi
stare ozkotirne železnice.
2. Prostorska celota A*
Predvideno je napajanje preko rekonstruiranega priključka na regionalno cesto Štore – Svetina – Laško na
severni strani ter preko obstoječega priključka na cesto Kozjanskega odreda na zahodni strani.
13. člen
(energija)
1. Prostorska celota G
Območje bo napajano z električno energijo iz transformatorske postaje Lipa.
Objekti bodo priključeni na obstoječi plinovod, ki poteka
ob severnem robu območja.
2. Prostorska celota A*
Območje bo napajano z električno energijo iz predvidene transformatorske postaje umeščene v območju, ki bo s
srednjenapetostnim kablom priključena na transformatorsko
postajo Lipa – šola. Izvede se SN povezava (vzankanje) med
transformatorsko postajo Lipa in predvideno trafo postajo.
V obstoječi objekt vodi priključek plinovoda. Dozidava in
novogradnja bodo napajani preko obstoječega priključka.
14. člen
(komunalna infrastruktura)
1. Prostorska celota G
Objekti bodo priključeni na obstoječi javni vodovod, ki
poteka preko območja. Območje bo opremljeno s hidrantno
mrežo.
Sanitarne vode iz predvidenih objektov, oziroma območja bodo speljane preko črpališč v obstoječi fekalni kanal na
severni, oz. severozahodni strani.
Meteorne vode s strešin in dela povezovalne ceste
bodo preko zadrževalnika meteornih vod speljane v površinski odvodnik. Predvidi se gradnja zadrževalnika meteornih
vod kapacitete 175 m³. Zunanje parkirne površine bodo utrjene s travnimi ploščami.
2. Prostorska celota A*
Obstoječi objekt je priključen na javni vodovod. Predvideni objekt bo priključen na javni vodovod, ki poteka preko
območja. Obstoječa hidrantna mreža se razširi.
Obstoječi objekt je priključen na fekalni kanal, ki poteka
ob objektu. Dozidava in novogradnja bosta priključeni na
prestavljeni fekalni kanal, ki poteka preko območja.
Meteorne vode s strešin z območja A* so, oziroma
bodo, speljane v meteorni sistem, ki bo priključen na predvideni meteorni kanal z iztokom v Voglajno. Zunanje parkirne
površine bodo utrjene s travnimi ploščami.
15. člen
(omrežje zvez)
1. Prostorska celota G
Na obravnavanem območju ni javnega TK omrežja v
opravljanju Telekoma Slovenije in ni na razpolago novih TK
kapacitet. Predvideti je trase za priklop na javno omrežje.
2. Prostorska celota A*
Objekti se priključijo na telekomunikacijsko omrežje preko hišnih priključkov. Obstoječe telekomunikacijsko omrežje
je treba ustrezno zaščititi oziroma prestaviti.

V grafičnih prikazih projekta iz člena 3 tega odloka so
določene idejne zasnove tras infrastrukturnih objektov in
naprav. Natančni poteki posameznih infrastrukturnih objektov
in naprav se določijo s projektno dokumentacijo. Pri pripravi
projektne dokumentacije so dopustne smiselne in tehnično
utemeljene spremembe potekov in umestitev infrastrukturnih
objektov in naprav za namene napajanja območij prostorskih
celot A* in G na celotnem področju urejanja ZN Lipa ob soglasju posameznega upravljalca.
VII. REŠITVE V ZVEZI Z VARSTVOM IN ZAŠČITO
OKOLJA
17. člen
(vodnogospodarski ukrepi)
Padavinske vode je potrebno priključiti na predvidene
in obstoječe sisteme meteorne kanalizacije. Vse drugačne
ureditve v zvezi z odvodnjavanjem padavinskih vod so dovoljene le ob soglasju Agencije za okolje in prostor Republike
Slovenije.
Za gradnjo na območju ZN Lipa - Štore je potrebno
pridobiti vodno soglasje.
18. člen
(hrup)
Za prostorsko celoto G (nova stanovanjska gradnja)
velja 2 stopnja varstva pred hrupom.
Za prostorsko celoto A* (stanovanjska z zasnovo centralnih dejavnosti) velja 3 stopnja varstva pred hrupom.
19. člen
(odpadki)
Odpadki se ločeno zbirajo v posodah postavljenih na
za to določeno ograjeno mesto, zunaj objektov, odkoder jih
odvaža pooblaščena komunalna služba.
VIII. ZAPOREDJE IZVAJANJA NAČRTOVANIH UREDITEV
20. člen
(zaporedje izvajanja del)
Gradnja v obeh prostorski enotah lahko poteka istočasno.
1. Prostorska celota G
Pred pričetkom gradnje posameznega večstanovanjskega objekta je investitor dolžan zgraditi povezovalno cesto skozi območje, priključno kanalizacijo iz območja do
primarnega kanalizacijskega omrežja, zbirni odvodni kanal
za padavinske vode s celotnega območja, glavni kabelski
priključek iz transformatorske postaje Lipa do območja in
kabelski priključek na telefonsko omrežje.
Pred pričetkom gradnje večstanovanjskega objekta B1
je potrebno odstraniti objekt na parceli 1292/2, k.o. Teharje,
v Občini Štore.
2. Prostorska celota A*
V času izvajanja gradbenih del je zagotoviti delovanje
pošte in plinovodnega omrežja, ki se nahaja v obstoječem
objektu. Novogradnja poslovno-stanovanjskega objekta bo
predvidoma grajena v II. fazi; po dokončanju rekonstrukcije
in prizidave k obstoječemu objektu.
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IX. UKREPI ZA OBRAMBO IN ZAŠČITO
21. člen
(ukrepi za obrambo in zaščito)
Posebni ukrepi za obrambo niso predvideni
Zasnova prehodnega cestnega omrežja, oziroma napajanje posamezne prostorske enote z najmanj dveh strani,
zagotavlja pogoje za enostaven in hiter dostop intervencijskih
vozil.
Območji bosta opremljeni z ustrezno požarno mrežo.
X. KONČNE DOLOČBE
22. člen
(prenehanje veljavnosti)
Z dnem objave tega odloka v Uradnem listu RS preneha veljati Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o
zazidalnem načrtu Lipa - Štore, objavljen v Uradnem listu
RS, št. 111/06.
23. člen
(uporaba določb veljavnih aktov)
Za celotno območje ZN Lipa, razen za območji A* in G,
veljajo določbe odlokov iz 1. člena tega odloka.
Pri poseganjih na ta območja so dopustne tudi smiselne
gradnje na kmetijskih zemljiščih druge kategorije na robu površin namenjenih poselitvi pod pogojem, da lokacija novega
objekta ni oddaljena od obstoječe pozidave na teh površinah
več kot 30 m, in da niso v nasprotju z veljavnimi predpisi, z
mnenjem občinske strokovne službe ter da ne bodo imele
posebnih vplivov na okolje.
24. člen
(vpogled)
Ta odlok je na vpogled na Občini Štore in na Upravni
enoti Celje.
25. člen
(inšpekcijski nadzor)
Nadzor nad izvajanjem določil odloka izvajajo pristojne
inšpekcijske službe.
26. člen
(mesto objave in pričetek veljavnosti odloka)
Ta odlok prične veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu RS.
Šifra: 46500-0028/2005-28
Štore, dne 21. decembra 2006
Župan
Občine Štore
Miran Jurkošek l.r.

VELIKA POLANA
5970.

Odlok o spremembi Odloka o proračunu
Občine Velika Polana za leto 2006

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93 in dopolnitve), 29. člena Zakona o javnih
financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02)
in 88., 89. in 90. člena Statuta Občine Velika Polana (Uradni
list RS, št. 44/99) je Občinski svet Občine Velika Polana na
2. redni seji dne 19. 12. 2006 sprejel
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ODLOK
o spremembi Odloka o proračunu Občine Velika
Polana za leto 2006
1. člen
V Odloku o proračunu Občine Velika Polana za leto
2006 (Uradni list RS, št. 36/06) se v 2. členu spremeni odstavek ter se glasi:
»Proračun Občine Velika Polana za leto 2006 se določa
v naslednjih zneskih:
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se
določa v naslednjih zneskih:
A) BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Konto Naziv
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
70 DAVČNI PRIHODKI
700 Davki na dohodek in dobiček
703 Davki na premoženje
704 Domači davki na blago in storitve
706 Drugi davki
71 NEDAVČNI PRIHODKI
710 Udeležba na dobičku in dohodki od
premoženja
711 Takse in pristojbine
712 Denarne kazni
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
714 Drugi nedavčni prihodki
72 KAPITALSKI PRIHODKI
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
721 Prihodki od prodaje zalog
722 Prihodki od prodaje zemljišč in
nematerialnega premoženja
73 PREJETE DONACIJE
730 Prejete donacije iz domačih virov
731 Prejete donacije iz tujine
74 TRANSFERNI PRIHODKI
740 Transferni prihodki iz drugih
javnofinančnih institucij
741 Prejeta sredstva iz drž. proračuna iz
sredstev proračuna EU
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
40 TEKOČI ODHODKI
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
401 Prispevki delodajalcev za socialno
varnost
402 Izdatki za blago in storitve
403 Plačila domačih obresti
409 Rezerve
41 TEKOČI TRANSFERI
410 Subvencije
411 Transferi posameznikom in
gospodinjstvom
412 Transferi neprofitnim organizacijam in
ustanovam
413 Drugi tekoči domači transferi
414 Tekoči transferi v tujino
42 INVESTICIJSKI ODHODKI
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev

Znesek v
tisoč SIT
245.227
86.084
68.673
58.414
8.657
1.602
0
17.411
2.008
230
113
5.885
9.175
8.205
7.584

621
0
0
0
150.939
129.440
21.499
271.369
86.134
33.581
5.514
46.289
0
750
106.414
4.605
16.987
34.737
50.086
0
67.092
67.092
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43 INVESTICIJSKI TRANSFERI
430 Investicijski transferi pravnim in fizičnim
osebam
431 Investicijski transferi drugim izvajalcem
javnih služb
432 Investicijski transferi proračunskim
uporabnikom
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)
(PRORAČUNSKI PRIMANKLJAJ)
B) RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN
NALOŽB
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN
PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
750 Prejeta vračila danih posojil
751 Prodaja kapitalskih deležev
752 Kupnine iz naslova privatizacije
(750+751+752)
V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442)
44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV
440 DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV
441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova
privatizacije
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN
SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV
(IV.-V.)
VII. SKUPNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)
PRIHODKI MINUS ODHODKI TER SALDO
PREJETIH IN DANIH POSOJIL (I.+IV.)(II.+V.)
C) RAČUN FINANCIRANJA
VIII. ZADOLŽEVANJE (500)
50 ZADOLŽEVANJE
500 Domače zadolževanje
IX. ODPLAČILO DOLGA (550)
55 ODPLAČILO DOLGA
550 Odplačilo domačega dolga
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VIII.-IX.)
XI. POVEČANJE (ZMANJŠANJE)
SREDSTEV NA RAČUNIH (III.+VI.+X.)=(I.+IV
.+VIII.)-(II.+V.+IX.)

Št.

11.728
0
471
11.257
–26.141

0
0
0

0
0
0

0

0

–26.141
26.141
26.141
26.141
0
0
0
0
0

Splošni del občinskega proračuna – odhodki, sestavljen
po funkcionalni klasifikaciji po področjih proračunske porabe
in posebni del, sestavljen po programski klasifikaciji.«.
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 5-2/06 OS
Velika Polana, dne 19. decembra 2006
Župan
Občine Velika Polana
Damijan Jaklin l.r.
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Sklep o začasnem financiranju javne porabe
Občine Velika Polana v letu 2007

Na podlagi 33. člena Zakona o javnih financah (Uradni
list RS, št. 79/99 s spremembami) je župan Občine Velika
Polana dne 12. 12. 2006 sprejel

SKLEP
o začasnem financiranju javne porabe Občine
Velika Polana v letu 2007
1. člen
Do sprejetja proračuna Občine Velika Polana za leto
2007, vendar najdlje do 31. 3. 2007, se financiranje potreb
proračunskih uporabnikov začasno nadaljuje v mesečnih
dvanajstinah na podlagi proračuna Občine Velika Polana za
leto 2006.
2. člen
V obdobju začasnega financiranja neposredni uporabniki proračuna ne smejo povečevati števila zaposlenih glede
na stanje na dan 31. 12. 2006.
V obdobju začasnega financiranja se sme uporabiti toliko sredstev, koliko jih je bilo sorazmerno porabljenih v istem
obdobju prejšnjega proračunskega leta.
3. člen
Določila Odloka o proračunu Občine Velika Polana za
leto 2006 se smiselno uporabljajo do sprejetja proračuna
Občine Velika Polana za leto 2007.
4. člen
Prihodki in odhodki občinskega proračuna, doseženi v
obdobju začasnega financiranja, so sestavni del proračuna
za leto 2007.
5. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS, uporablja pa se od 1. 1. 2007
Št. 1/06-ZF
Velika Polana, dne 12. decembra 2006
Župan
Občine Velika Polana
Damijan Jaklin l.r.

5972.

Sklep o vrednosti točke za izračun
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča
na območju Občine Velika Polana za leto 2007

Na podlagi 15. člena Statuta Občine Velika Polana (Uradni list RS, št. 44/99 in 52/03) in 20. člena Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča je Občinski svet Občine
Velika Polana na 2. redni seji dne 19. 12. 2006 sprejel

SKLEP
o vrednosti točke za izračun nadomestila
za uporabo stavbnega zemljišča na območju
Občine Velika Polana za leto 2007
1. člen
Vrednost točke za izračun nadomestila za zazidano
stavbno zemljišče znaša 0,00021 EUR oziroma 0,050 SIT.
Vrednost točke za izračun nadomestila za nezazidano
stavbno zemljišče znaša 0,000042 EUR oziroma 0,010 SIT.
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2. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja 2007 dalje.
Št. 6-2/06 OS
Velika Polana, dne 19. decembra 2006
Župan
Občine Velika Polana
Damijan Jaklin l.r.

5973.

Sklep o imenovanju podžupana Občine Velika
Polana

Na podlagi 33.a člena Zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 – odločba US, 45/94 – odločba
US, 57/94, 14/95, 20/95 – odločba US, 63/95 – obvezna razlaga, 9/96 – odločba US, 44/96 – odločba US, 26/97, 70/97,
74/98, 70/00, 51/02, 72/05 in 100/05) je župan Občine Velika
Polana sprejel

SKLEP
o imenovanju podžupana Občine Velika Polana
1. člen
Za podžupana občine Velika Polana imenujem Jerebic
Alojza, stanujočega Velika Polana 74, 9225 Velika Polana.
2. člen
V primeru predčasnega prenehanja mandata župana
opravlja funkcijo župana, v času od sprejema sklepa o predčasnem prenehanju mandata in razpisa nadomestnih volitev
do izvolitve novega župana, podžupan Jerebic Alojz.
3. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 01/06 Ž-PŽ
Velika Polana, dne 14. novembra 2006
Župan
Občine Velika Polana
Damijan Jaklin l.r.

VITANJE
5974.

Odlok o ustanovitvi delovnih teles Občinskega
sveta Občine Vitanje

Na podlagi 49. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, 72/93, 6/94 – odločba US, 45/94 – odločba US,
57/94. 14/95, 20/95 – odločba US, 63/95, 9/96 – odločba
US, 44/96 – odločba US26/97, 70/97, 10/98 in 74/98, 70/00,
51/02), 25. in 33. člena Statuta Občine Vitanje (Uradni list
RS, št. 49/99, 46/01 in 106/02) je Občinski svet Občine Vitanje na 1. redni seji dne 15. 12. 2006 sprejel
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ODLOK
o ustanovitvi delovnih teles Občinskega sveta
Občine Vitanje
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom Občinski svet Občine Vitanje ustanavlja
svoja stalna delovna telesa – komisije in odbore, določa
njihovo sestavo ter pristojnosti in naloge.
2. člen
Občinski svet občine Vitanje ustanovi kot svoja stalna
delovna telesa:
1. Komisijo za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja,
2. Statutarno-pravno komisijo,
3. Odbor za družbene zadeve,
4. Odbor za premoženje, finance in gospodarska vprašanja,
5. Odbor za okolje in prostor ter komunalo,
6. Odbor za kmetijstvo in pospeševanje razvoja podeželja,
7. Odbor za razvoj turizma in kmečkega turizma,
8. Odbor za razvoj podjetništva in malega gospodarstva,
9. Odbor za socialna vprašanja,
10. Komisija za stanovanjska vprašanja,
11. Komisija za mlade,
12. Komisija za nagrade in priznanja
13. Svet za vzgojo in preventivo v cestnem prometu.
3. člen
Občinski odbori in komisije so strokovno delovna in posvetovalna telesa Občinskega sveta Občine Vitanje, županu
in občinski upravi ter v skladu s statutom Občine Vitanje, poslovnikom občinskega sveta in drugimi predpisi obravnavajo
zadeve iz pristojnosti občinskega sveta in dajejo občinskemu
svetu mnenja in predloge.
4. člen
Za obravnavo in proučitev posameznih vprašanj lahko
občinski svet s sklepom ustanovi začasna delovna telesa kot
so Komisijo za socialna vprašanja, Komisijo za stanovanjska
vprašanja in druge komisije in organe.
5. člen
Občinski svet Občine Vitanje ima poleg stalnih in občasnih delovnih teles še delovna telesa, ki jih mora občina
ustanoviti na podlagi posameznih zakonskih aktov, ki določajo tudi njihovo sestavo, pristojnosti in naloge, kot je npr.Svet
za preventivo in vzgojo v cestnem prometu in drugo.
6. člen
Delovna telesa imajo predsednika in določeno število
članov.
Odbori štejejo najmanj pet in največ devet članov, komisije pa najmanj tri in največ pet članov.
Člane delovnih teles imenuje občinski svet izmed članov občinskega sveta, lahko pa tudi izmed drugih občanov,
vendar največ polovica članov.
Odbore vodijo člani občinskega sveta.
7. člen
Članstvo v delovnih telesih ni združljivo z članstvom v
nadzornem odboru občine ali z delom v občinski upravi.
8. člen
Seje delovnih teles sklicuje predsednik na lastno pobudo, na zahtevo občinskega sveta ali župana.
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Delovno telo sprejema odločitve z večino glasov navzočih članov.
9. člen
Predsednik delovnega telesa:
– sklicuje in vodi seje ter predlaga dnevni red,
– organizira in vodi delo delovnega telesa,
– sodeluje z županom, podžupanom, člani občinskega
sveta in delavci občinske uprave,
– sodeluje na sejah občinskega sveta,
– skrbi za izvajanje sprejetih sklepov,
– skrbi za izdelavo zapisnika seje
– opravlja druge naloge, določene s tem odlokom.
10. člen
Pri delu delovnih teles lahko sodelujejo strokovnjaki,
po predhodnem soglasju župana ali občinskega sveta, z
namenom, da podajo svoja strokovna mnenja in predloge o
zadevah, ki se obravnavajo na seji.
11. člen
Delovna telesa imajo pravico zahtevati od občinske
uprave podatke in pojasnila, ki jih potrebujejo pri delu.
II. SESTAVA IN PRISTOJNOSTI DELOVNIH TELES
12. člen
II.1. KOMISIJA ZA MANDATNA VPRAŠANJA, VOLITVE IN IMENOVANJA
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
ima tri člane, ki jih je občinski svet imenoval izmed svojih
članov, in sicer:
Viktor JAGER, Cvetlična 14, Vitanje – predsednik komisije
Marjan PLANKL, Štajnhof 3, Vitanje
Milan HROVAT, Hudinja 33, Vitanje
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
opravlja naslednje naloge (25. člen statuta Občine Vitanje):
– predlaga svetu potrditev mandatov sveta in župana,
– predlaga svetu kandidate za organe sveta in druge
organe, ki jih voli in imenuje svet,
– občinskemu svetu in županu daje pobude oziroma
predloge v zvezi z kadrovskimi vprašanji v občini,
– pripravlja ostale predloge, ki se nanašajo na volitve,
imenovanja in razrešitve, razen če statut in poslovnik občinskega sveta ne določata drugače,
– pripravlja predloge za imenovanja, ki se nanašajo na
izvajanje ustanoviteljskih pravic občine v javnih zavodih in
gospodarskih službah lokalnega pomena,
– v skladu z zakonom predlaga nadomestila in povračila za uspešnost občinskih funkcionarjev, predsednikov in
članov delovnih teles in delavcev, ki opravljajo strokovna,
administrativna in tajniška opravila za delovna telesa občinskega sveta,
– opravlja druge naloge, določene s statutom občine,
poslovnikom občinskega sveta in poslovnikom komisije.
13. člen
II.2. STATUTARNO-PRAVNA KOMISIJA
Statutarno-pravna komisija ima tri člane, in sicer:
1. Zdenko PLANKL, Ljubnica 33, Vitanje – predsednik
2. Milan LONČARIČ, Brezen 16, Vitanje
3. Jasmina VIDMAR, Cvetlična 11, Vitanje
Statutarno-pravna komisija opravlja naslednje naloge
(25. člen statuta občine Vitanje):
– pripravlja statut občine, njegove spremembe in dopolnitve in daje obvezno razlago posameznih določb statuta,
– pripravlja poslovnik občinskega sveta, njegove spremembe in dopolnitve in daje obvezno razlago posameznih
določb poslovnika,
– spremlja uporabo predpisov občine,
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– obravnava s stališča zakonitosti in pravnega oblikovanja ter skladnosti s statutom občine predloge predpisov in
drugih aktov, daje k njim svoja mnenja, soglasja in o katerih
razpravlja občinski svet,
– obravnava vloge in pritožbe občanov, preverja njihovo
utemeljenost in daje predloge za rešitev,
– opravlja druge naloge določene s statutom, poslovnikom občinskega sveta in drugimi splošnimi akti občine.

dnik

14. člen
II.3. ODBOR ZA DRUŽBENE ZADEVE
Odbor za družbene zadeve ima šest članov, in sicer:
1. Jasmina VIDMAR, Cvetlična 14, Vitanje – predse-

2. Ivan JESENIČNIK, Grajski trg 2, Vitanje
3. Anton OŠLAK, Štajnhof 11, Vitanje
4. Jožica KUZMAN, Sp. Dolič 9, Vitanje
5. Viktor JAGER, Cvetlična 14, Vitanje
6. Anton GRM, Ljubnica 26, Vitanje
Odbor za družbene zadeve opravlja naslednje naloge
(25. člen statuta občine Vitanje):
– obravnava vprašanja v zvezi z izobraževanjem, kulturo,
– športom in rekreacijo,
– daje mnenje občinskemu svetu v zvezi z ustanovitvenimi akti javnih zavodov, ki opravljajo družbene javne službe
lokalnega pomena,
– skrbi za varovanje naravne in kulturne dediščine,
– opravlja druge zadeve s področja družbenih služb,
– predlaga obseg proračunskih sredstev za področje
dejavnosti svojega delovnega področja.
15. člen
II.4. ODBOR ZA PREMOŽENJE, FINANCE IN GOSPODARSKA VPRAŠANJA
Odbor za premoženje, finance in gospodarska vprašanja ima pet članov, in sicer:
1. Marjan PLANKL, Štajnhof 3, Vitanje – predsednik
2. Ivan OPREŠNIK, Štajnhof 13, Vitanje
3. Anton KUZMAN, Sp. Dolič 9, Vitanje
4. Andrej POKLIČ, Na gmajni 10, Vitanje
5. Gustimir LAMOT, Antonova 8, Vitanje
6. Rudolf PESJAK, Spodnji Dolič 3, Vitanje
Odbor za premoženje, finance in gospodarska vprašanja opravlja naslednje naloge (25. člen statuta občine Vitanje):
– obravnava občinski proračun in njegove izvršitve,
– daje mnenje občinskemu svetu glede nakupa, prodaje in najema občinskega premoženja, o katerem odloča
občinski svet,
– predlaga občinskemu svetu ukrepe za zagotovitev
neprofitnih in socialnih stanovanj,
– daje mnenja občinskemu svetu o aktih in predpisih
s področja financiranja stanovanjske problematike in premoženja,
– daje pobude nadzornemu odboru za pregled občinskega proračuna ali njegovega dela,
– daje mnenje glede drugih zadev, ki se nanašajo na
občinski proračun in občinsko premoženje.
16. člen
II.5. ODBOR ZA OKOLJE IN PROSTOR TER KOMUNALO
Odbor za okolje in prostor ter komunalo ima osem
članov, in sicer:
1. Zdenko PLANKL, Ljubnica 33, Vitanje – predsednik
2. Slavko KRAJNC, Na vasi 2, Vitanje
3. Marjan PLANKL, Štajnhof 3, Vitanje
4. Rudolf PESJAK, Sp. Dolič 3, Vitanje 5. Andrej
OŠLAK, Paka 28, Vitanje
6. Stanko PLANKL ml., Konjiška c.15, Vitanje
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7. Ivan BOROVNIK, Antonova 17, Vitanje
Odbor za okolje in prostor ter komunalo opravlja naslednje naloge (25. člen Statuta Občine Vitanje):
– sodeluje pri prostorskem planiranju in predlaga občinskemu svetu spremembe,
– predlaga občinskemu svetu ukrepe za zaščito in izboljšanje ekoloških pogojev v občini,
– daje mnenje občinskemu svetu v zvezi z akti s področja svojega delovanja,
– predlaga občinskemu svetu ukrepe za hitrejši in skladnejši razvoj komunalnega gospodarstva v občini,
– obravnava vprašanja glede upravljanja in delovanja
lokalnih javnih služb,
– predlaga občinskemu svetu prioritetni vrstni red investicij s področja svojega delovanja,
– predlaga velikost funkcionalnega zemljišča k objektom,
– obravnava druga vprašanja s področja urbanizma,
varstva okolja, urejanje prostora in izgradnje komunalne infrastrukture,
– predlaga obseg proračunskih sredstev za področje
dejavnosti svojega delovnega področja.
17. člen
II.6. ODBOR ZA KMETIJSTVO IN POSPEŠEVANJE
RAZVOJA PODEŽELJA
Odbor za kmetijstvo in pospeševanje razvoja podeželja
ima devet članov, in sicer:
1. Milan HROVAT, Hudinja 23, Vitanje – predsednik
2. Drago LUŽNIK, Sp. Dolič 41, Vitanje
3. Viktor JAGER, Cvetlična 14, Vitanje
4. Anton GRM, Ljubnica 26, Vitanje
5. Andrej OŠLAK, Paka 28, Vitanje
6. Anton KOTNIK, Brezen 40, Vitanje
7. Jože PLANKl, Veterinarska postaja Slovenske Konjice
8. Jožica SLATINEK, Kmetijsko gozdarska zbornica
Slov. Konjice
Odbor za kmetijstvo in pospeševanje razvoja podeželja
opravlja naslednje naloge (25. člen statuta občine Vitanje):
– predlaga ukrepe in daje mnenja občinskemu svetu
v zvezi s problematiko pospeševanja in hitrejšega razvoja
kmetijstva in dopolnilnih dejavnosti na kmetijah v občini,
– daje predloge občinskemu svetu za subvencioniranje
razvoja kmetijstva in dopolnilnih dejavnosti na kmetijah v
občini,
– daje mnenja občinskemu svetu o aktih s tega področja,
– predlaga ukrepe na višje in strmo ležečih območjih
za ohranjanje poseljenosti, odpravo zaraščenosti in razvoj
razpršenih kmetij,
– obravnava druga vprašanja razvoja podeželja,
– predlaga obseg proračunskih sredstev za področje
dejavnosti svojega delovnega področja.
18. člen
II.7. ODBOR ZA RAZVOJ TURIZMA IN KMEČKEGA
TURIZMA
Odbor za razvoj turizma in kmečkega turizma ima pet
članov, in sicer:
1. Gustimir LAMOT, Antonova 8, Vitanje predsednik
– predsednik
2. Marjan PLANKL, Štajnhof 3, Vitanje
3. Milan HROVAT, Hudinja 23, Vitanje
4. Viktor KOTNIK, Hudinja 14, Vitanje
5. Jože JAVORNIK, Brezen 14, Vitanje
Odbor za razvoj turizma in kmečkega turizma opravlja
naslednje naloge (25. člen Statuta Občine Vitanje):
– predlaga občinskemu svetu ukrepe za hitrejši razvoj
turizma in kmečkega turizma,
– daje mnenje občinskemu svetu o aktih s tega področja,
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– daje mnenja glede vprašanj s področja turizma
– sodeluje s subjekti turizma in kmečkega turizma ter jih
povezuje z drugimi institucijami, ki skrbijo za razvoj turizma
in kmečkega turizma,
– obravnava druga vprašanja s področja turizma,
– predlaga obseg proračunskih sredstev za področje
dejavnosti svojega delovnega področja.
19. člen
II.8. ODBOR ZA RAZVOJ PODJETNIŠTVA TER MALEGA GOSPODARSTVA
Odbor za razvoj podjetništva ter malega gospodarstva
ima pet članov, in sicer:
1. Andrej POKLIČ, Na gmajni 10, Vitanje – predsednik
2. Rudolf PESJAK, Sp. Dolič 3, Vitanje
3. Gustimir LAMOT, Antonova 8, Vitanje
4. Marjan KOROŠEC, Ljubnica 53, Vitanje
5. Slavko KITEK, Kovaška c.3, Vitanje
6. Franc POGOREVC, Pod Stenico 9, Vitanje
Odbor za razvoj podjetništva ter malega gospodarstva
opravlja naslednje naloge (25. člen Statuta Občine Vitanje):
– oblikuje strategijo podjetništva ter malega gospodarstva ter predlaga občinskemu svetu ukrepe za razvoj podjetništva ter malega gospodarstva,
– daje mnenje občinskemu svetu o aktih s tega področja,
– pomaga z nasveti podjetnikom,
– oblikuje višino najemnine za lokale, ki so v lasti občine,
– predlaga obseg proračunskih sredstev za področje
dejavnosti svojega delovnega področja,
– obravnava druga vprašanja s področja podjetništva
ter malega gospodarstva.
20. člen
II.9. ODBOR ZA SOCIALNA VPRAŠANJA
Odbor za socialna vprašanja ima pet članov, in sicer:
1. Milan LONČARIČ, Brezen 16, Vitanje – predsednik
2. Marjana PESJAK, Štajnhof 10, Vitanje
3. Jasmina VIDMAR, Cvetlična 11, Vitanje
4. Andrej OŠLAK, Paka 28, Vitanje
5. Darja KRIČAJ, Vitanjsko Skomarje 5, Vitanje
Odbor za socialna vprašanja opravlja naslednje naloge
(25. člen Statuta Občine Vitanje):
– obravnava vprašanja v zvezi s socialo in zdravstvom,
– daje mnenje občinskemu svetu v zvezi z ustanovitvenimi akti javnih zavodov, ki opravljajo javne službe lokalnega
pomena na področju sociale in zdravstva,
– spremlja izvajanje socialne politike v lokalni skupnosti,
– spremlja socialne razmere v občini in predlaga ukrepe
za pravičnejšo socialno varstveno politiko,
– opravlja druge naloge a področja sociale in zdravstva,
– predlaga obseg proračunskih sredstev za področje
dejavnosti svojega delovnega področja.

cer:

21. člen
II.10. KOMISIJA ZA STANOVANJSKA VPRAŠANJA
Komisija za stanovanjske zadeve ima tri člane, in si-

1. Vesna KLOPOTAN, Grajski trg 30, Vitanje – predsednik
2. Jožica RAVNJAK, Pod Hriberco 9, Vitanje
3. Alfonz MAKOVŠEK, Sp. Dolič 8a, Vitanje
22. člen
II.11. KOMISIJA ZA MLADE
Komisija za mlade ima 5 članov, in sicer:
1. Vladka MALIGOJ, Tičnica 3, Vitanje – predsednik
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2. Mojca VETRIH, Sp. Dolič 13, Vitanje
3. Borut KRAJNC, Na vasi 2, Vitanje
4. Jerneja ŠEF, Pod Hriberco 1, Vitanje
5. Mitja KRANC, Cvetlična ulica 5, Vitanje
6. Vesna KLOPOTAN, Grajski trg 30, Vitanje
23. člen
II.12. KOMISIJA ZA NAGRADE IN PRIZNANJA
Komisija za nagrade in priznanja ima pet članov, in
sicer:
1. Franjo MAROŠEK, Pod Hriberco 14 – predsednik
2. Nataša VIHER, Sp. Dolič 5, Vitanje
3. Betka FIJAVŽ, Pod Hriberco 15, Vitanje
4. Anton KOTNIK, Brezen 40, Vitanje
5. Angelca CIMPERMAN, Na gmajni 12, Vitanje
24. člen
II.13. SVET ZA VZGOJO IN PREVENTIVO V CESTNEM PROMETU
Svet za vzgojo in preventivo v cestnem prometu ima
štiri člane, in sicer:
1. Herman MLINŠEK, Pod Stenico 4, Vitanje – predsednik
2. Emil POTOČNIK, Grajski trg 37, Vitanje
3. Božo ZIDANŠEK, Osnovna šola Vitanje
4. Jožef KAMENIK, Grajski trg 2, Vitanje
III. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
25. člen
Glede načina dela delovnih teles občinskega sveta se
smiselno uporabljajo določbe statuta in poslovnika občinskega sveta občine Vitanje, ki urejata način delovanja občinskega sveta.
Člani delovnih teles so izvoljeni za dobo štirih let, mandatna doba sovpada z mandatno dobo občinskega sveta.
26. člen
Z dnem ko začne veljati ta odlok, preneha veljati Odlok
o ustanovitvi delovnih teles občinskega sveta Občine Vitanje
(Uradni list RS, št. 52/03).
27. člen
Ta odlok začne veljati takoj po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije, uporablja pa se od sprejema na občinskem svetu.
Šifra: 900-08/2006-05
Vitanje, dne 15. decembra 2006
Župan
Občine Vitanje
Slavko Vetrih l.r.

VRHNIKA
5975.

Sklep o začasnem financiranju Občine Vrhnika
in Občine Log - Dragomer v obdobju januar–
marec 2007

Na podlagi 33. člena Zakona o javnih financah (Uradni
list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02, 110/02 in
127/06) in 33. člena Statuta Občine Vrhnika (Uradni list RS,
št. 99/99, 39/00, 36/01) sta župan Občine Vrhnika in župan
Občine Log - Dragomer dne 21. 12. 2006 sprejela
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SKLEP
o začasnem financiranju Občine Vrhnika
in Občine Log - Dragomer v obdobju
januar–marec 2007
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
(vsebina sklepa)
S tem sklepom se določa in ureja začasno financiranje
Občine Vrhnika in Občine Log - Dragomer (v nadaljevanju:
občini) v obdobju od 1. januarja do 31. marca 2007 (v nadaljnjem besedilu: obdobje začasnega financiranja).
2. člen
(podlaga za začasno financiranje)
Začasno financiranje temelji na proračunu Občine Vrhnika za leto 2006. Obseg prihodkov in drugih prejemkov ter
odhodkov in drugih izdatkov občin je določen v skladu z
Zakonom o javnih financah (v nadaljevanju: ZJF) in Odlokom
o proračunu Občine Vrhnika za leto 2006 (Uradni list RS,
št. 121/05) in Rebalansom proračuna Občine Vrhnika za
leto 2006 (Uradni list RS, št. 77/06) (v nadaljevanju: odlok
o proračunu).
2. VIŠINA IN STRUKTURA ZAČASNEGA FINANCIRANJA
3. člen
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna)
V obdobju začasnega financiranja se prihodki in drugi
prejemki ter odhodki in izdatki splošnega dela proračuna
določijo v naslednjih zneskih:
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Skupina/Podskupina kontov
I SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
70 DAVČNI PRIHODKI
(700+703+704+706)
700 DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK
703 DAVKI NA PREMOŽENJE
704 DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN
STORITVE
706 DRUGI DAVKI
71 NEDAVČNI PRIHODKI
(710+711+712+713+714)
710 UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA
711 TAKSE IN PRISTOJBINE
712 DENARNE KAZNI
713 PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN
STORITEV
714 DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI
72 KAPITALSKI PRIHODKI
(720+721+722)
720 PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV
721 PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG
722 PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ
IN NEOPREDMETENIH DOLGOROČNIH
SREDSTEV

v EUR
Proračun
januar–marec
2007
2.996.762
2.554.014
2.290.592
2.000.344
165.874
124.374
0
263.422
71.380
4.173
4.590
1.252
182.027
421.466
4.173
0
417.293
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73 PREJETE DONACIJE (730+731)
730 PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH
VIROV
731 PREJETE DONACIJE IZ TUJINE
74 TRANSFERNI PRIHODKI (740)
740 TRANSFERNI PRIH. IZ DRUGIH
JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ
II SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
40 TEKOČI ODHODKI
(400+401+402+403+409)
400 PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM
401 PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA
SOCIALNO VARNOST
402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE
403 PLAČILA DOMAČIH OBRESTI
409 REZERVE
41 TEKOČI TRANSFERI
(410+411+412+413+414)
410 SUBVENCIJE
411 TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN
GOSPODINJSTVOM
412 TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM
413 DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI
414 TEKOČI TRANSFERI V TUJINO
42 INVESTICIJSKI ODHODKI (420)
420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH
SREDSTEV
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI (430)
430 INVESTICIJSKI TRANSFERI
III PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I-II)
(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN
NALOŽB
IV PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
(750+751+752)
75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
750 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
751 PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
752 KUPNINE IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE
V DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
(440+441+442+443)
44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV
440 DANA POSOJILA
441 POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV IN NALOŽB
442 PORABA SREDSTEV KUPNIN IZ
NASLOVA PRIVATIZACIJE
443 POVEČANJE NAMENSKEGA
PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH IN
DRUGIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI
IMAJO PREMOŽENJE V SVOJI LASTI
VI PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN
SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV
(IV-V)

Uradni list Republike Slovenije
0
0
0
21.282
21.282
3.048.127
629.202
142.134
22.183
450.906
417
13.562
1.123.414
42.564
500.759
59.710
520.381
0
1.295.510
1.295.510
0
0
–51.365

888.833
0
0
888.833
0
751.127
751.127
0
751.127
0

C. RAČUN FINANCIRANJA
VII ZADOLŽEVANJE (500)
50 ZADOLŽEVANJE
500 DOMAČE ZADOLŽEVANJE
VIII ODPLAČILA DOLGA (550)
55 ODPLAČILA DOLGA
550 ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA
IX POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+ IV.+VII.-II.-V.VIII.)
X NETO ZADOLŽEVANJE (VII-VIII.)
XI NETO FINANCIRANJE (VI.+ VII-VIII.IX.)
XII STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH
NA DAN 31. 12. PRETEKLEGA LETA

0
0
0
0
0
0
86.341
0
51.365
462.273

V obdobju začasnega financiranja se lahko prejemki
in izdatki občin povečajo za namenske prejemke in izdatke,
ki so tako opredeljeni s 43. členom ZJF oziroma odlokom o
proračunu, če niso načrtovani v začasnem financiranju.
4. člen
(posebni del proračuna)
Finančni načrti neposrednih uporabnikov se določijo do
ravni proračunskih postavk – podkontov in so priloga k temu
sklepu ter se objavijo na spletni strani občine Vrhnika.
3. IZVRŠEVANJE ZAČASNEGA FINANCIRANJA
5. člen
(uporaba predpisov)
V obdobju začasnega financiranja se za izvrševanje
začasnega financiranja uporabljajo ZJF, pravilnik, ki ureja
postopke za izvrševanje proračuna Republike Slovenije, zakon, ki ureja izvrševanje proračuna Republike Slovenije in
odlok o proračunu.
6. člen
(prevzemanje in plačevanje obveznosti)
V obdobju začasnega financiranja lahko neposredni
uporabniki prevzemajo in plačujejo obveznosti iz istih proračunskih postavk kot v proračunu preteklega leta.
Neposredni uporabniki lahko v obdobju začasnega
financiranja prevzemajo in plačujejo obveznosti v breme
svojega finančnega načrta samo v okviru pravic porabe iz
svojega finančnega načrta, določenega v posebnem delu
proračuna.
Nove proračunske postavke lahko neposredni uporabnik odpre le na podlagi 41., 43. in 44. člena ZJF.
4. OBSEG ZADOLŽEVANJA OBČIN V OBDOBJU
ZAČASNEGA FINANCIRANJA
7. člen
(obseg zadolževanja občin)

0
137.707

V obdobju začasnega financiranja se občini ne smeta
zadolžiti, saj Občina Vrhnika nima obveznosti za odplačilo
glavnic dolga v tekočem proračunskem letu, Občina LogDragomer pa se skladno z veljavno zakonodajo ne sme
zadolžiti.

Uradni list Republike Slovenije
5. KONČNA DOLOČBA
8. člen
(uveljavitev sklepa)
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja 2007 dalje.
Št. 410-156/2006 (4-01)
Vrhnika, dne 21. decembra 2006
Župan
Občine Vrhnika
dr. Marjan Rihar l.r.
Št. 28-2006
Dragomer, dne 21. decembra 2006
Župan
Občine Log - Dragomer
Mladen Sumina l.r.

5976.

Tarifni sistem za distribucijsko omrežje
zemeljskega plina Komunalnega podjetja
Vrhnika, d.d.

Na podlagi Akta o določitvi metodologije za pripravo
tarifnih sistemov za distribucijsko omrežje zemeljskega plina
in Akta o določitvi metodologije za obračunavanje omrežnine
za distribucijsko omrežje zemeljskega plina (Uradni list RS,
št. 87/05) ter soglasja Občinskega sveta občine Vrhnika z
dne 16. 2. 2006 in 21. 12. 2006 (dopolnitev tarifnega sistema) sistemski operater distribucijskega omrežja Komunalno
podjetje Vrhnika d.d. izdaja

TARIFNI SISTEM
za distribucijsko omrežje zemeljskega plina
Komunalnega podjetja Vrhnika, d.d.
I. SPLOŠNA NAČELA
1. Cilj in načela
1. člen
S tarifnim sistemom dobavitelj Komunalno podjetje Vrhnika, d.d. na enoten, pregleden in primerljiv način določa
tarifnim odjemalcem tarifne postavke za dobavljen zemeljski
plin, določa način oblikovanja in uporabe obračunskih elementov tarifnim odjemalcem ter upošteva naslednje cilje:
– učinkovita raba zemeljskega plina,
– zanesljiva oskrba odjemalcev,
– oskrba odjemalcev z zemeljskim plinom ustrezne
kakovosti,
– varstvo okolja,
– varstvo potrošnikov.
2. Pojmi in definicije
2. člen
V tem aktu so uporabljeni pojmi, kot so določeni v Energetskem zakonu (v nadaljnjem besedilu: EZ) in podzakonskih
predpisih, izdanih na njegovi podlagi, poleg teh pa imajo v
tem aktu uporabljeni pojmi naslednji pomen:
dobavitelj tarifnih
odjemalcev (DTO): je pravna ali fizična oseba, ki je s strani lokalne skupnosti pooblaščena za
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izvajanje izbirne lokalne javne službe
dobave zemeljskega plina tarifnim odjemalcem na območju določene lokalne skupnosti,

distribucijsko omrežje
zemeljskega plina: je omrežje plinovodov, ki so funkcionalno zgrajeni na zaključenem geografskem območju, določenem s strani lokalne skupnosti kot območje izvajanja
javne službe dejavnosti sistemskega
operaterja distribucijskega omrežja
zemeljskega plina, in po katerem se
izvaja tudi distribucija zemeljskega plina do končnih odjemalcev,
odjemalec:
je gospodinjski odjemalec, ki je oskrbovan z zemeljskim plinom za lastno domačo rabo in po določbah Energetskega zakona ni upravičen odjemalec, ter
skupne kotlovnice v večstanovanjskih
stavbah ali kot del druge stavbe, ki
služijo večstanovanjskim stavbam kot
celoti ali več stanovanjskim stavbam
ali drugim nepremičninam in imajo v
skladu z zakonom, ki ureja stanovanjska razmerja, poseben pravni status,
tarifna postavka:
je v denarni enoti izražena cena za tarifni element, ki jo plačujejo odjemalci
zemeljskega plina v posamezni tarifni
skupini,
tarifna skupina:
je skupina odjemalcev, za katere veljajo enake tarifne postavke.
II. TARIFNI SISTEM
3. Veljavnost tarifnega sistema
3. člen
Tarifni sistem se uporablja za vse odjemalce, ki so oskrbovani preko odjemnih mest na geografskem območju, ki je
s strani občine Vrhnika določeno kot območje izvajanja javne
službe dejavnosti distributerja zemeljskega plina.
4. Tarifni elementi in tarifne postavke
4. člen
Tarifni elementi, za katere se ugotavljajo tarifne postavke, so:
– omrežnina za distribucijsko omrežje,
– cena za dobavljen zemeljski plin,
– trošarine in takse na zemeljski plin,
– davek na dodano vrednost.
Tarifne postavke se oblikujejo na podlagi upravičenih
stroškov za oskrbo zemeljskega plina.
Druge storitve se obračunavajo posebej, po ceniku izvajalca javne službe dejavnosti distribucije tarifnim odjemalcem, ki mora biti javno objavljen in mora temeljiti na stroških
teh storitev.
5. Omrežnina za distribucijsko omrežje
5. člen
Omrežnina za distribucijsko omrežje je določena v skladu z aktom, ki določa metodologijo za določitev omrežnine in
kriterije za ugotavljanje upravičenih stroškov za distribucijsko
omrežje zemeljskega plina, in aktom, ki določa metodologijo
za obračunavanje omrežnine za distribucijsko omrežje zemeljskega plina.
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Omrežnina za distribucijsko omrežje je izražena s:
– fiksnim delom v obliki pavšala (SIT/mesec), moči
(SIT/kW) ali zmogljivosti (SIT/(Sm3/dan)),
– variabilnim delom, ki se plačuje na enoto porabe
zemeljskega plina.
6. Cena za dobavljen zemeljski plin
6. člen
Cena za dobavljen zemeljski plin je izražena z variabilnim delom, ki se plačuje na enoto porabe zemeljskega
plina.
7. Izkazovanje končne prodajne cene
7. člen
Končna prodajna cena posameznemu odjemalcu se
izkazuje na naslednji način:
– omrežnina za distribucijsko omrežje,
– cena za dobavljen zemeljski plin,
– trošarine in takse na zemeljski plin,
– davek na dodano vrednost.
8. Razvrstitev odjemalcev v tarifne skupine
8. člen
Odjemalci se razvrstijo v tarifne skupine glede na letno količino porabljenega zemeljskega plina na odjemnem
mestu, kot jo določa Tabela v Prilogi, ki je sestavni del tega
akta.
Glede na strukturo odjemalcev, ki jih posamezni dobavitelj oskrbuje z zemeljskim plinom, lahko izvajalec javne službe dejavnosti distribucije tarifnim odjemalcem posameznim
tarifnim skupinam določi enake cene.
Količina prevzetega zemeljskega plina se ugotovi na
osnovi odčitkov merilne naprave. Za obdobje, ko je bila
merilna naprava v okvari, pa na osnovi ocenjene porabe, izračunane na podlagi podatkov iz primerljivih preteklih obdobij
oziroma kot to določajo splošni pogoji.
Z letnim obračunom se ugotovi morebitni prehod odjemalca iz ene tarifne skupine v drugo ter prehod upošteva pri
izračunu omrežnine.
Izvajalec javne službe dejavnosti distribucije tarifnim
odjemalcem pri obračunu fiksnega dela uporablja stopenjsko
tarifo, ki upošteva nelinearno povečanje fiksnega dela glede
na zmogljivost odjema.
III. SOGLASJE K TARIFNEMU SISTEMU IN OBJAVA
9. člen
Pred javno objavo tarifnega sistema oziroma njegovih
sprememb in dopolnitev mora izvajalec javne službe pridobiti
soglasje pristojne lokalne skupnosti.
IV. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
10. člen
Do uveljavitve novega tarifnega sistema se uporabljajo
določbe do sedaj veljavnega tarifnega sistema.
11. člen
Ta akt začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.

Uradni list Republike Slovenije
Priloga:
CDKi

Tarifne skupine
Tarifne skupine
Zakupljena zmogljivost
(Sm3/leto)
0-200
201-500
501-1.500
1.501-2.500
2.501-4.500
4.501-10.000
10.001-30.000
30.001-70.000
70.001-100.000
100.001-200.000
200.001-600.000
600.001-1.000.000
1.000.001-5.000.000
5.000.000-15.000.000
Nad 15.000.000

CDK1
CDK2
CDK3
CDK4
CDK5
CDK6
CDK7
CDK8
CDK9
CDK10
CDK11
CDK12
CDK13
CDK14
CDK15

Št. 1/12-288/06
Vrhnika, dne 12. decembra 2006
Direktor
Komunalno podjetje Vrhnika, d.d.
Stojan Jakin l.r.

5977.

Sklep o javni razgrnitvi predloga Odloka o
občinskem lokacijskem načrtu za trgovino
Hofer na Vrhniki

Na podlagi 31. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 – popr., 58/03 – ZZK-1) in 33. člena Statuta Občine Vrhnika (Uradni list RS, št. 99/99, 39/00,
36/01, 77/06) je župan dne 21. 12. 2006 sprejel naslednji

SKLEP
Javno se razgrne predlog Odloka o občinskem lokacijskem načrtu za trgovino Hofer na Vrhniki.
Javna razgrnitev prostorskega akta bo potekala v času
od 11. 1. 2007 do vključno 9. 2. 2007. Dokument bo v tem
času na vpogled v prostorih KS Vrhnika, Tržaška cesta 11 in
v prostorih Oddelka za okolje, prostor in komunalo Občine
Vrhnika, Cankarjev trg 11.
Javna obravnava prostorskega akta bo potekala v sredo, 31. 1. 2007 ob 16. uri v prostorih KS Vrhnika.
V času javne razgrnitve in obravnave lahko k dokumentu dajo pripombe in predloge vsi zainteresirani organi,
organizacije in posamezniki. Pripombe in predlogi se lahko
podajo ustno ali pisno na javni obravnavi in na mestih javne
razgrnitve, kot zapis v knjigo pripomb in predlogov, ali posredujejo na elektronski naslov komunalne.obcina@vrhnika.si.
Št. 350-05-12/2005 (5/06)

Vrhnika, dne 21. decembra 2006
Župan
Občine Vrhnika
dr. Marjan Rihar l.r.

Uradni list Republike Slovenije
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5978.

Uredba o spremembah Uredbe o varnostnem
preverjanju in izdaji dovoljenj za dostop do
tajnih podatkov

Na podlagi šestega odstavka 23. in šestega odstavka
38. člena ter za izvajanje 43.b in 43.c člena Zakona o tajnih
podatkih (Uradni list RS, št. 50/06 – uradno prečiščeno besedilo) izdaja Vlada Republike Slovenije

UREDBO
o spremembah Uredbe o varnostnem
preverjanju in izdaji dovoljenj za dostop
do tajnih podatkov
1. člen
V Uredbi o varnostnem preverjanju in izdaji dovoljenj
za dostop do tajnih podatkov (Uradni list RS, št. 71/06) se v
23. členu besedilo drugega odstavka nadomesti z naslednjim
besedilom:
»Program osnovnega in dodatnega usposabljanja lahko
izvaja tudi nacionalni varnostni organ ali Upravna akademija
pri Ministrstvu za javno upravo.«.
2. člen
Črtata se tretji in četrti odstavek 24. člena.
3. člen
Obrazci VP-2, VP-3 in VP-4 se nadomestijo z novimi
obrazci VP-2, VP-3 in VP-4, ki so priloga k tej uredbi in njen
sestavni del.
4. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00701-21/2006/7
Ljubljana, dne 20. decembra 2006
EVA 2006-1535-0008
Vlada Republike Slovenije
dr. Milan Zver l.r.
Minister
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OSNOVNI VPRAŠALNIK ZA DOSTOP DO TAJNIH PODATKOV

PREVERJANA OSEBA IZPOLNI VPRAŠALNIK ýITLJIVO IN SKLADNO Z NAVODILI
PREVERJANA OSEBA NAVEDE PODATKE IZ 5., 8., 13. IN 18. TOýKE OSNOVNEGA
VPRAŠALNIKA V POSTOPKU VARNOSTNEGA PREVERJANJA ZA IZDAJO
DOVOLJENJA ZA DOSTOP DO TAJNIH PODATKOV STOPNJE TAJNOSTI ZAUPNO IN
TAJNO ZA OBDOBJE ZADNJIH PETIH LET, ZA IZDAJO DOVOLJENJA ZA DOSTOP DO
TAJNIH PODATKOV STOPNJE TAJNOSTI STROGO TAJNO PA ZA ZADNJIH DESET
LET, VENDAR LE OD DOPOLNJENEGA 18 LETA STAROSTI IN LE PODATKE, KI ZARADI
ZASTARANJA NISO BILI BRISANI IZ EVIDENC.
1 OSEBNO IME
IME
PRIIMEK
1.2 PREJŠNJA UPORABLJENA IMENA (navedite druga imena, ki ste jih uporabljali, ter obdobje, v
katerem ste jih uporabljali, npr. dekliški priimek, priimek, pridobljen s sklenitvijo zakonske zveze, ipd. )
OBDOBJE (od - do)
OSEBNO IME

2 ENOTNA MATIýNA ŠTEVILKA OBýANA
3 DATUM ROJSTVA
3.1 KRAJ ROJSTVA
3.2 DRŽAVA ROJSTVA
4 DRŽAVLJANSTVO
4.1 DVOJNO DRŽAVLJANSTVO
4.1.1 ýE STE ODGOVORILI PRITRDILNO, NAVEDITE DRŽAVO:

DA NE

4.2 PREJŠNJA DRŽAVLJANSTVA
4.2.1 ýE STE ODGOVORILI PRITRDILNO, NAVEDITE DRŽAVLJANSTVA:

DA

4.3 NAýIN PRENEHANJA
(obkrožite številko pred odgovorom)
1. ODPUST

NE

(napišite letnico prenehanja)

2. ODVZEM
3. ODREK
4. PO MEDNARODNI POGODBI
OBRAZEC VP-2
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5 NASLOV STALNEGA PREBIVALIŠýA
ULICA, NASELJE
HIŠNA ŠTEVILKA

POŠTA

OBýINA

UPRAVNA ENOTA

DRŽAVA
5.1 NASLOV ZAýASNEGA PREBIVALIŠýA
ULICA, NASELJE
HIŠNA ŠTEVILKA

POŠTA

OBýINA

UPRAVNA ENOTA

DRŽAVA
5.2 NASLOV DOSEGLJIVOSTI (naslov, kjer ste trenutno dosegljivi)
ULICA, NASELJE
HIŠNA ŠTEVILKA
POŠTA
OBýINA

UPRAVNA ENOTA

DRŽAVA
6 BIVANJA V TUJINI (samo, þe so trajala veþ kot tri mesece)
6.1 ýE STE ODGOVORILI PRITRDILNO, IZPOLNITE NASLEDNJE RUBRIKE:
ULICA, NASELJE
KRAJ

DA

NE

DRŽAVA

RAZLOG BIVANJA
OBDOBJE BIVANJA
7 ZAKONSKI STAN (obkrožite številko pred odgovorom)
1. SAMSKI/-A 2. POROýEN/-A 3. ZUNAJZAKONSKA
SKUPNOST
7.1 ŠTEVILO OTROK (navedite število)

4. RAZVEZAN/-A

5. VDOVEC/VDOVA

8 POKLIC
8.1 DELO, KI GA OPRAVLJATE (opis dela)
9 SLUŽENJE VOJAŠKEGA ROKA
DA
NE
9.1 ALI STE SLUŽILI VOJAŠKI ROK, VKLJUýNO S PROSTOVOLJNIM?
9.2 ýE STE ODGOVORILI PRITRDILNO OZNAýITE KAKO STE UREDILI DOLŽNOST SLUŽENJA
VOJAŠKEGA ROKA IN DOPIŠITE ZAHTEVANE PODATKE
KRAJ IN DRŽAVA SLUŽENJA
ENOTA SLUŽENJA
ýAS SLUŽENJA
(od - do)

OBRAZEC VP-2
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PRIZNANO SLUŽENJE VOJAŠKEGA ROKA (obkrožite þrko pred odgovorom in OBDOBJE
vpišite podatke)
(od - do)
KONýAL ŠOLO ZA NOTRANJE ZADEVE

9.3
a.
b.
c.

KONýAL ŠTUDIJ OBRAMBOSLOVJA IN PREDPISANO STAŽIRANJE
KONýAL USPOSABLJANJE ZA OPRAVLJANJE NALOG V REZERVNI
SESTAVI POLICIJE
KONýAL VISOKOŠOLSKO IZOBRAŽEVANJE, KI SE ŠTEJE ZA ŠOLO ZA
ýASTNIKE, IN OPRAVIL PREDPISANO STAŽIRANJE
OPRAVIL NADOMESTNO CIVILNO SLUŽBO
ORGANIZACIJA

d.
9.4

10 ŠOLANJE IN OBISKOVANJE SEMINARJEV IN DRUGE OBLIKE
USPOSABLJANJA V TUJINI (samo, þe so trajali mesec ali veþ)
10.1 ýE STE ODGOVORILI PRITRDILNO IZPOLNITE NASLEDNJE RUBRIKE:
NAZIV USTANOVE

DA

NE

NE

DA

ýAS USPOSABLJANJA (od - do)
VRSTA USPOSABLJANJA
KRAJ
DRŽAVA
11 DELODAJALCI
11.1 TRENUTNI DELODAJALEC
NASLOV
NAZIV DELOVNEGA MESTA
DATUM NASTOPA DELA
11.2 NEKDANJI DELODAJALCI
DELODAJALEC

OBRAZEC VP-2

NASLOV

OBDOBJE
ZAPOSLITVE
(od - do)

RAZLOGI IN NAýIN PRENEHANJA
DELOVNEGA RAZMERJA

__________________________________________
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12 NEIZBRISANE PRAVNOMOýNE OBSODBE
12.1 ALI STE BILI PRAVNOMOýNO OBSOJENI ZARADI KAZNIVIH DEJANJ, KI SE
PREGANJAJO PO URADNI DOLŽNOSTI IN OBSODBA ŠE NI BILA IZBRISANA IZ
KAZENSKE EVIDENCE?
12.2 ALI SO ZOPER VAS IZREýENE NEPRAVNOMOýNE OBSODILNE SODBE ZA
KAZNIVA DEJANJA, KI SE PREGANJAJO PO URADNI DOLŽNOSTI IN ZA KATERA
JE KOT GLAVNA KAZEN PREDPISANA DENARNA KAZEN ALI ZAPOR DO TREH
LET?
12.3 ýE STE ODGOVORILI PRITRDILNO NAVEDITE:
VRSTA KAZNIVEGA DEJANJA
SODIŠýE, KI JE IZDALO OBSODBO

12.4. ALI STE STORILI PREKRŠEK IN STE BILI ZARADI TEGA OBRAVNAVANI PRI
PREKRŠKOVNEM ORGANU ALI SODIŠýU?
12.5 ýE STE ODGOVORILI PRITRDILNO NAVEDITE:
PREKRŠKOVNI ORGAN ALI SODIŠýE, KI JE
VRSTO PREKRŠKA
VODILO OBRAVNAVO

Stran
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DA

NE

DA

NE

LETO

DA

NE

LETO

13. TEKOýI KAZENSKI POSTOPKI
DA
NE
13.1 ALI ZOPER VAS POTEKA KAZENSKI POSTOPEK?
13.2 ýE STE ODGOVORILI PRITRDILNO NAVEDITE SODIŠýE PRED KATERIM TEýE POSTOPEK

14 ODVISNOST OD ALKOHOLA, DROG OZIROMA DRUGE ZASVOJENOSTI
14.1 ALI STE ODVISNI OD ALKOHOLA?
14.1.1 ALI STE OB ZASVOJENOSTI Z ALKOHOLOM ISKALI ZDRAVNIŠKO POMOý?
14.2 ALI STE ODVISNI OD DROG?
14.2.1 ALI STE OB ZASVOJENOSTI Z DROGAMI ISKALI ZDRAVNIŠKO POMOý?
14.3 MOREBITNE DRUGE OBLIKE ZASVOJENOSTI?
14.3.1 ýE STE ODGOVORILI PRITRDILNO NAVEDITE KATERE

DA
DA
DA
DA
DA

NE
NE
NE
NE
NE

15 BOLEZEN ALI DUŠEVNE MOTNJE, KI BI LAHKO OGROZILE VARNO OBRAVNAVANJE
TAJNIH PODATKOV
15.1 ALI STE SE KDAJ ZDRAVILI ZARADI BOLEZNI ALI DUŠEVNE MOTNJE, KI
DA NE
LAHKO VPLIVA NA VARNO OBRAVNAVANJE TAJNIH PODATKOV?
15.2 ýE STE ODGOVORILI PRITRDILNO NAVEDETI INSTITUCIJE V KATERIH STE SE ZDRAVILI:

OBRAZEC VP-2
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15.3 NAVEDITE VRSTE BOLEZNI ALI DUŠEVNE MOTNJE ZARADI KATERE STE SE ZDRAVILI:

16 STIKI S TUJIMI VARNOSTNIMI IN OBVEŠýEVALNIMI SLUŽBAMI
16.1 ALI IMATE OZIROMA STE IMELI STIKE Z OSEBO, KI JE ALI BI LAHKO BILA
NE
ZDAJ ALI V PRETEKLOSTI PO VAŠI VEDNOSTI PRIPADNIK ALI SODELAVEC TUJE DA
OBVEŠýEVALNE IN/ALI VARNOSTNE SLUŽBE ALI NJENEGA PRIKRITEGA
ORGANA?
16.1.1 ýE STE ODGOVORILI PRITRDILNO TO PODROBNO OPIŠITE (navedite predvsem zasebne
stike z navedbo zaupanja, kot so prijateljska in osebna sreþanja, skupni zasebni programi, družinska
sreþanja in podobno)

16.2 ALI STE MED SLUŽBOVANJEM DOMA ALI V TUJINI DELOVALI NA TAKEM
DELOVNEM PODROýJU, DA STE MORALI PRED SPREJEMOM V SLUŽBO
IZPOLNITI VARNOSTNI VPRAŠALNIK ALI VARNOSTNO IZJAVO?
16.2.1 ýE STE ODGOVORILI PRITRDILNO NAVEDITE ORGAN IN DELOVNO MESTO,
POIMENUJTE POLOŽAJ IN OPREDELITE ýAS

16.3 ALI STE V PRETEKLOSTI OPAZILI OKOLIŠýINE, KI BI PO VAŠEM VEDENJU
KAZALE NA PRISOTNOST TUJIH OBVEŠýEVALNIH IN/ALI VARNOSTNIH SLUŽB
(vzpostavljanje in izgrajevanje stikov, angažiranje, poskusi kompromitiranja,
þezmerno zanimanje tujcev za podatke, ki pomenijo poslovno ali drugo tajnost)?
16.3.1 ýE STE ODGOVORILI PRITRDILNO TO PODROBNO OPIŠITE

OBRAZEC VP-2

DA

NE

DA

NE
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17 ýLANSTVO ALI SODELOVANJE V ORGANIZACIJAH ALI SKUPINAH, KI
DA
NE
OGROŽAJO VITALNE INTERESE REPUBLIKE SLOVENIJE ALI DRŽAV ýLANIC
POLITIýNIH, OBRAMBNIH IN VARNOSTNIH ZVEZ, KATERIH ýLANICA JE
REPUBLIKA SLOVENIJA
17.1 NAZIV ORGANIZACIJE, SEDEŽ ORGANIZACIJE, NJENO DELOVANJE IN OBLIKA VAŠEGA
ýLANSTVA ALI SODELOVANJA

18 NEIZBRISANI DISCIPLINSKI UKREPI
18.1 ALI VAM JE BIL IZREýEN DISCIPLINSKI UKREP? (þe ste odgovorili pritrdilno
navedite podatke o vrsti kršitve in vrsti ukrepa, ki vam je bil izreþen)
DA
VRSTA KRŠITVE
VRSTA UKREPA

NE

19 PREJŠNJA VARNOSTNA PREVERJANJA ZA DOSTOP DO TAJNIH PODATKOV
DA
NE
19.1 ALI STE ŽE BILI KDAJ V POSTOPKU VARNOSTNEGA PREVERJANJA PO
ZAKONU O TAJNIH PODATKIH?
19.2 ýE STE ODGOVORILI PRITRDILNO NAVEDITE PRISTOJNI ORGAN, KI VAM JE IZDAL ALI
ZAVRNIL DOVOLJENJE, OBDOBJE, V KATEREM STE IMELI DOSTOP DO TAJNIH PODATKOV,
IN STOPNJO TAJNOSTI, ZA KATERO VAM JE BILO DOVOLJENJE IZDANO
PRISTOJNI ORGAN
OBDOBJE
STOPNJA
IZDAL/ZAVRNIL

IZJAVLJAM, DA SO NAVEDENI PODATKI TOýNI, RESNIýNI IN POPOLNI.

PRISTOJNEMU ORGANU DOVOLJUJEM IN SOGLAŠAM, DA PREVERI RESNIýNOST
NAVEDENIH PODATKOV, IN SOGLAŠAM S TEM.

V/Na ___________________________

Dne _____________________
__________________________________________
(LASTNOROýNI PODPIS)
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NADALJEVANJE VPRAŠALNIKA
ýe za odgovor na posamezno vprašanje ni bilo dovolj prostora ali þe je bilo premalo
razpredelkov (npr. BIVANJA V TUJINI, DALJŠA OD TREH MESECEV) vpišite dodatne
odgovore tako, da vpišete v prvi stolpec številko vprašanja in v drugega odgovor.
K vpr.

OBRAZEC VP-2

Odgovor

__________________________________________
(LASTNOROýNI PODPIS)
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POSEBNI VPRAŠALNIK

PREVERJANA OSEBA IZPOLNI VPRAŠALNIK ýITLJIVO IN SKLADNO Z NAVODILI
PREVERJANA OSEBA NAVEDE PODATKE IZ 1., 2. IN 4.TOýKE POSEBNEGA
VPRAŠALNIKA V POSTOPKU VARNOSTNEGA PREVERJANJA ZA IZDAJO
DOVOLJENJA ZA DOSTOP DO TAJNIH PODATKOV STOPNJE TAJNOSTI TAJNO ZA
OBDOBJE ZADNJIH PETIH LET, ZA IZDAJO DOVOLJENJA ZA DOSTOP DO TAJNIH
PODATKOV STOPNJE TAJNOSTI STROGO TAJNO PA ZA ZADNJIH DESET LET,
VENDAR LE OD DOPOLNJENEGA 18 LETA STAROSTI IN LE PODATKE, KI ZARADI
ZASTARANJA NISO BILI BRISANI IZ EVIDENC.

IME IN PRIIMEK
KANDIDATA/KANDIDATKE
DA NE
1 SODELOVANJE V TUJIH OBOROŽENIH SILAH ALI V DRUGIH
OBOROŽENIH FORMACIJAH
1.1 ýE STE ODGOVORILI PRITRDILNO IZPOLNITE NASLEDNJE RUBRIKE:
ýAS (od - do)
DRŽAVA
KRAJ
ENOTA

DA
NE
2 FINANýNE OBVEZNOSTI OZIROMA PREVZETA JAMSTVA
DA
NE
2.1 KREDITI, HIPOTEKE, DRUGA DOLŽNIŠKA RAZMERJA,
PREŽIVNINE
2.1.1. ýE STE ODGOVORILI PRITRDILNO IZPOLNITE NASLEDNJE RUBRIKE:
KREDITI PRI
VRSTA
ODPLAýILNA MESEýNI OBROK
DOBA

HIPOTEKE

VRSTA

NAMEN

ZNESEK

DRUGA DOLŽNIŠKA
RAZMERJA

PRI KOM?
(KJE?)

ODPLAýILNA
DOBA

ZNESEK

PREŽIVNINE

OBRAZEC VP-3

ŠTEVILO

ZNESEK

__________________________________________
(LASTNOROýNI PODPIS)
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2.2 NAVEDITE PODATKE O POVPREýNEM NETO OSEBNEM DOHODKU V ZADNJIH
TREH MESECIH PRED IZPOLNITVIJO OBRAZCA:
2.2.1 NAVEDITE VRSTO IN ZNESEK VSEH DOHODKOV V PRETEKLEM LETU (priložite
kopijo davþne napovedi ali vpišite podatke)

VRSTA DOHODKA

ZNESEK

2.3 ALI SVOJE FINANýNE OBVEZNOSTI REDNO IZPOLNJUJETE?

DA
NE
2.3.1 ALI JE ZOPER VAS VLOŽENA TOŽBA ZARADI
DA
NE
NEIZPOLNJEVANJA FINANýNIH OBVEZNOSTI?
2.3.2 ýE STE ODGOVORILI PRITRDILNO NAVEDITE ORGAN PRED KATERIM
POTEKA POSTOPEK:

DA
NE
2.4 ALI JE BIL ZOPER VAS IZDAN PRAVNOMOýEN SKLEP ZA
IZVRŠBO?
2.4.1 ýE STE ODGOVORILI PRITRDILNO NAVEDITE SODIŠýE, KI JE SKLEP IZDALO
IN PREDMET IZVRŠBE:
SODIŠýE
PREDMET IZVRŠBE

DA
NE
2.5 ALI STE LASTNIK OZIROMA SOLASTNIK NEPREMIýNINE
2.5.1 ýE STE ODGOVORILI PRITRDILNO NAVEDITE NASLEDNJE PODATKE:
VRSTA NEPREMIýNINE (HIŠA, STANOVANJE, VIKEND) IN DELEŽ LASTNIŠTVA:

KRAJ IN DRŽAVA KJER IMATE NEPREMIýNINO

3 DAVýNA ŠTEVILKA

OBRAZEC VP-3

__________________________________________
(LASTNOROýNI PODPIS)

2

Uradni list Republike Slovenije

Št.

138 / 28. 12. 2006 /

Stran

15967

4 LASTNOSTI IN OKOLIŠýINE IZ VAŠEGA ŽIVLJENJA, KATERIH POSLEDICA JE
LAHKO, DA STE IZPOSTAVLJENI IZSILJEVANJU ALI DRUGIM OBLIKAM IZVAJANJA
PRITISKA
NE
4.1 ALI STE BILI IZPOSTAVLJENI IZSILJEVANJU ALI DRUGIM OBLIKAM DA
PRITISKA?
4.2 ýE STE ODGOVORILI PRITRDILNO NAVEDITE OKOLIŠýINE:

4.3 ALI MENITE, DA BI BILI LAHKO ZARADI LASTNOSTI IN OKOLIŠýIN,
KI IZVIRAJO IZ VAŠEGA ŽIVLJENJA, IZPOSTAVLJENI IZSILJEVANJU
ALI DRUGIM OBLIKAM PRITISKA?
4.4 ýE STE ODGOVORILI PRITRDILNO NAVEDITE OKOLIŠýINE:

DA

NE

IZJAVLJAM, DA SO NAVEDENI PODATKI TOýNI, RESNIýNI IN POPOLNI.
PRISTOJNEMU ORGANU DOVOLJUJEM IN SOGLAŠAM, DA
RESNIýNOST NAVEDENIH PODATKOV, IN SOGLAŠAM S TEM.

PREVERI

__________________________________________
(LASTNOROýNI PODPIS)

V/Na _____________________________

Dne _____________________
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NADALJEVANJE VPRAŠALNIKA
ýe za odgovor na posamezno vprašanje ni bilo dovolj prostora ali þe je bilo premalo
razpredelkov vpišite dodatne odgovore tako, da vpišete v prvi stolpec številko vprašanja in v
drugega odgovor.
K vpr.

OBRAZEC VP-3

Odgovor
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DODATNI VPRAŠALNIK – PRVI DEL
IME IN PRIIMEK KANDIDATA/KANDIDATKE

1 OSEBE, KI LAHKO POTRDIJO PODATKE, NAVEDENE V VPRAŠALNIKU
(osebe ne smejo biti zakonec, zunajzakonski partner ali druge polnoletne osebe, ki živijo z vami v
skupnem gospodinjstvu)
1.1 IME
PRIIMEK
NASLOV STALNEGA PREBIVALIŠýA
ULICA, NASELJE
HIŠNA ŠTEVILKA

POŠTA

UPRAVNA ENOTA

DRŽAVA

NASLOV DOSEGLJIVOSTI
ULICA, NASELJE
HIŠNA ŠTEVILKA

POŠTA

UPRAVNA ENOTA

DRŽAVA

2.2 IME
PRIIMEK
NASLOV STALNEGA PREBIVALIŠýA
ULICA, NASELJE
HIŠNA ŠTEVILKA

POŠTA

UPRAVNA ENOTA

DRŽAVA

NASLOV DOSEGLJIVOSTI
ULICA, NASELJE
HIŠNA ŠTEVILKA

POŠTA

UPRAVNA ENOTA

DRŽAVA

2.3 IME
PRIIMEK
NASLOV STALNEGA PREBIVALIŠýA
ULICA, NASELJE
HIŠNA ŠTEVILKA

POŠTA

UPRAVNA ENOTA

DRŽAVA

NASLOV DOSEGLJIVOSTI
ULICA, NASELJE
HIŠNA ŠTEVILKA

POŠTA

UPRAVNA ENOTA

DRŽAVA

IZJAVLJAM, DA SO NAVEDENI PODATKI TOýNI.
__________________________________________
(LASTNOROýNI PODPIS)

V/Na _____________________________

Dne _____________________
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DODATNI VPRAŠALNIK – DRUGI DEL
IME IN PRIIMEK KANDIDATA/KANDIDATKE
1 PODATKI O ZAKONCU ALI ZUNAJZAKONSKEM PARTNERJU IN VSEH POLNOLETNIH
OSEBAH, KI Z VAMI ŽIVIJO V SKUPNEM GOSPODINJSTVU
1.1 IME
PRIIMEK
RAZMERJE
DATUM ROJSTVA

KRAJ ROJSTVA

NASLOV STALNEGA PREBIVALIŠýA
ULICA, NASELJE
HIŠNA ŠTEVILKA

POŠTA

UPRAVNA ENOTA

DRŽAVA

NASLOV DOSEGLJIVOSTI
ULICA, NASELJE
HIŠNA ŠTEVILKA

POŠTA

UPRAVNA ENOTA

DRŽAVA

1.2 IME
PRIIMEK
RAZMERJE
DATUM ROJSTVA

KRAJ ROJSTVA

NASLOV STALNEGA PREBIVALIŠýA
ULICA, NASELJE
HIŠNA ŠTEVILKA

POŠTA

UPRAVNA ENOTA

DRŽAVA

NASLOV DOSEGLJIVOSTI
ULICA, NASELJE
HIŠNA ŠTEVILKA

POŠTA

UPRAVNA ENOTA

DRŽAVA

1.3 IME
PRIIMEK
RAZMERJE
DATUM ROJSTVA
NASLOV STALNEGA PREBIVALIŠýA
ULICA, NASELJE
HIŠNA ŠTEVILKA
UPRAVNA ENOTA

KRAJ ROJSTVA

POŠTA
POŠTA
__________________________________________
(LASTNOROýNI PODPIS)
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NASLOV DOSEGLJIVOSTI
ULICA, NASELJE
HIŠNA ŠTEVILKA

POŠTA

UPRAVNA ENOTA

DRŽAVA

1.4 IME
PRIIMEK
RAZMERJE
DATUM ROJSTVA

KRAJ ROJSTVA

NASLOV STALNEGA PREBIVALIŠýA
ULICA, NASELJE
HIŠNA ŠTEVILKA

POŠTA

UPRAVNA ENOTA

DRŽAVA

NASLOV DOSEGLJIVOSTI
ULICA, NASELJE
HIŠNA ŠTEVILKA

POŠTA

UPRAVNA ENOTA

DRŽAVA

1.5 IME
PRIIMEK
RAZMERJE
DATUM ROJSTVA

KRAJ ROJSTVA

NASLOV STALNEGA PREBIVALIŠýA
ULICA, NASELJE
HIŠNA ŠTEVILKA

POŠTA

UPRAVNA ENOTA

DRŽAVA

NASLOV DOSEGLJIVOSTI
ULICA, NASELJE
HIŠNA ŠTEVILKA

POŠTA

UPRAVNA ENOTA

DRŽAVA

1.6 IME
PRIIMEK
RAZMERJE
DATUM ROJSTVA

KRAJ ROJSTVA

NASLOV STALNEGA PREBIVALIŠýA
ULICA, NASELJE
HIŠNA ŠTEVILKA
UPRAVNA ENOTA

POŠTA
DRŽAVA
__________________________________________
(LASTNOROýNI PODPIS)
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NASLOV DOSEGLJIVOSTI
ULICA, NASELJE
HIŠNA ŠTEVILKA

POŠTA

UPRAVNA ENOTA

DRŽAVA

IZJAVLJAM, DA SO NAVEDENI PODATKI TOýNI, RESNIýNI IN POPOLNI.
__________________________________________
(LASTNOROýNI PODPIS)

V/Na_____________________________

Dne _____________________
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NADALJEVANJE VPRAŠALNIKA
ýe za odgovor na posamezno vprašanje ni bilo dovolj prostora ali þe je bilo premalo
razpredelkov vpišite dodatne odgovore, tako, da vpišete v prvi stolpec številko vprašanja in v
drugega odgovor.
K vpr.

OBRAZEC VP-4

Odgovor
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(LASTNOROýNI PODPIS)
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Uredba o sofinanciranju zavarovalnih premij
za zavarovanje kmetijske proizvodnje za leto
2007

Na podlagi 5. člena ter v zvezi s 6., 7. in 126. členom
Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo) izdaja Vlada Republike Slovenije

UREDBO
o sofinanciranju zavarovalnih premij za
zavarovanje kmetijske proizvodnje za leto 2007
1. člen
(vsebina)
Ta uredba določa način sofinanciranja zavarovalnih
premij za zavarovanje kmetijske proizvodnje, zato da se
zmanjša tveganje za zavarovanja, sklenjena v letu 2007, in
sicer za zavarovanje posevkov in plodov pred nevarnostjo
toče, požara, udara strele, spomladanske pozebe, viharja in
poplave ter živali za primer bolezni, v skladu z 12. členom
Uredbe Komisije (ES) št. 1857/2006 z dne 15. decembra
2006 o uporabi členov 87 in 88 Pogodbe pri državni pomoči
za majhna in srednje velika podjetja, ki se ukvarjajo s proizvodnjo kmetijskih proizvodov, in o spremembi Uredbe (ES)
št. 70/2001 (UL L št. 358 z dne 16. 12. 2006, str. 3).
2. člen
(upravičenci)
(1) Upravičenci do sofinanciranja zavarovalne premije
za zavarovanje kmetijske proizvodnje so nosilci kmetijskega
gospodarstva, vpisanega v register kmetijskih gospodarstev,
uvrščenih med mala in srednje velika podjetja, kakor je
opredeljeno v prilogi I. Uredbe Komisije (ES) št. 70/2001 z
dne 12. januarja 2001 o uporabi členov 87 in 88 Pogodbe
Evropske skupnosti pri pomoči za majhna in srednje velika
podjetja (UL L št. 10 z dne 13. 1. 2001, str. 33, z vsemi spremembami), ki sklenejo zavarovalno pogodbo z zavarovalnico
iz 6. člena te uredbe.
(2) Do sofinanciranja zavarovalnih premij so upravičene
gospodarske družbe, ki zavarovalnici ob podpisu zavarovalne pogodbe predložijo izjavo, da so malo ali srednje veliko
podjetje iz priloge 2A, ki je sestavni del te uredbe in izjavo, da
ne prejemajo pomoči za reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah iz priloge 2B, ki je sestavni del te uredbe.
(3) Sofinancira se zavarovalna premija:
– za zavarovanje posevkov in plodov upravičencem, ki
od 1. 1. 2007 do 31. 8. 2007 sklenejo zavarovalno pogodbo
pri izvajalcih zavarovanja, izpolnjujočih pogoje iz 6. člena te
uredbe. Zavarovalne pogodbe, sklenjene po tem datumu,
niso upravičene do sofinanciranja po tej uredbi,
– za zavarovanje bolezni živali upravičencem, ki od
1. 1. 2007 do 31. 12. 2007 sklenejo zavarovalno pogodbo pri
izvajalcih zavarovanj, izpolnjujočih pogoje 6. člena uredbe.
Zavarovalne pogodbe, sklenjene po tem datumu, niso upravičene do sofinanciranja po tej uredbi.
3. člen
(sredstva)
Sredstva za sofinanciranje zavarovalne premije za zavarovanje kmetijske proizvodnje po tej uredbi so zagotovljena
v proračunu Republike Slovenije za leti 2007 in 2008 v višini
do 5.633.450 eurov.
4. člen
(sofinanciranje zavarovalne premije za posevke in plodove)
(1) Sofinancira se zavarovalna premija za zavarovanje
posevkov in plodov pred nevarnostjo toče, požara, udara
strele, spomladanske pozebe, viharja in poplave. Seznam
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teh posevkov in plodov je naveden v I. točki priloge 1, ki je
sestavni del te uredbe.
(2) Višina sofinanciranja zavarovalne premije za zavarovanje posevkov in plodov, vključno s pripadajočim davkom
od prometa zavarovalnih poslov, znaša 40 odstotkov obračunane zavarovalne premije.
(3) Če zavarovalno premijo sofinancira tudi občina, lahko občinski sofinancirani delež znaša le razliko do 50 odstotkov obračunane zavarovalne premije s pripadajočim davkom
od prometa zavarovalnih poslov.
(4) Sofinancirajo se zavarovalne premije, ki niso obračunane po višjih premijskih stopnjah, kot jih po svojih merilih
v ta namen oblikuje Agencija za zavarovalni nadzor.
5. člen
(sofinanciranje zavarovalne premije za bolezni živali)
(1) Sofinancira se zavarovalna premija za zavarovanje živali pred nevarnostjo pogina zaradi bolezni, zakola z
veterinarsko napotnico oziroma usmrtitve zaradi bolezni in
ekonomskega zakola zaradi bolezni.
(2) Višina sofinanciranja zavarovalne premije za zavarovanje bolezni živali, vključno s pripadajočim davkom
od prometa zavarovalnih poslov, je opredeljena v znesku,
navedenem v II. točki priloge 1 te uredbe ter se nanaša na
stalež posamezne vrste in kategorije živali na kmetijskem
gospodarstvu, na dan sklenitve zavarovanja ter ne sme presegati 50 odstotkov upravičenih stroškov obračunane zavarovalne premije.
(3) Če zavarovalno premijo sofinancira tudi občina, lahko občinski sofinancirani delež znaša le razliko do 50 odstotkov upravičenih stroškov obračunane zavarovalne premije s
pripadajočim davkom od prometa zavarovalnih poslov.
(4) Sofinancirajo se zavarovalne premije, ki niso obračunane po višjih premijskih stopnjah, kot jih po svojih merilih
v ta namen oblikuje Agencija za zavarovalni nadzor.
6. člen
(izvajalci zavarovanj)
(1) Izvajalci zavarovanj po tej uredbi so zavarovalnice,
ki opravljajo zavarovalne posle v skladu s prvim odstavkom 3. člena Zakona o zavarovalništvu (Uradni list RS, št.
109/06 – uradno prečiščeno besedilo, v nadaljnjem besedilu:
ZZavar) in so pridobile dovoljenje za opravljanje zavarovalnih
poslov v zavarovalni vrsti zavarovanje požara in elementarnih nesreč v skladu z 8. točko drugega odstavka 2. člena
ZZavar oziroma dovoljenje za opravljanje zavarovalnih poslov v zavarovalni vrsti drugo škodno zavarovanje v skladu z 9. točko drugega odstavka 2. člena ZZavar. Agencija
Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja
(v nadaljnjem besedilu: agencija) z zavarovalnicami sklene
pogodbe, s katerimi podrobneje opredeli posamezne naloge
zavarovalnice, časovne roke za izvedbo le-teh, način izvedbe
plačil ter delež upravičenih stroškov za zavarovanja, predvidena s to uredbo.
(2) Zavarovalnicam je za izvajanje zavarovanja omogočen dostop do registrov kmetijskih gospodarstev, registrov
živali in drugih potrebnih registrov.
(3) V imenu upravičencev sofinancirani del premije uveljavljajo zavarovalnice.
(4) Zavarovalnice vlagajo zahtevke za plačilo sofinanciranega dela zavarovalne premije (v nadaljnjem besedilu:
zahtevki) posebej:
– za posevke in plodove v pogodbeno določenih terminih, in sicer najpozneje do 30. septembra 2007,
– za živali v pogodbeno določenih terminih, in sicer
najpozneje do 31. marca 2008.
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7. člen
(trajanje zavarovanja)
Zavarovalnice in upravičenci sklepajo zavarovanje po
tej uredbi:
– za eno rastno dobo pri zavarovanju posevkov in plodov,
– za eno zavarovalno leto pri zavarovanju živali.
8. člen
(uveljavljanje zahtevkov)
Zavarovalnice vložijo zahtevke na agencijo na obrazcu
iz priloge 3, ki je sestavni del te uredbe. Zahtevku je treba
priložiti seznam upravičencev na obrazcu iz priloge 4, ki je
sestavni del te uredbe.
9. člen
(vračilo sredstev)
(1) Upravičenec je odgovoren za verodostojnost podatkov, ki jih predloži zavarovalnici pri sklepanju zavarovanja.
Če se ugotovi, da je navajal napačne podatke, se mu sredstva ne odobrijo.
(2) Če se sofinanciranje zavarovalne premije na podlagi
prejetega zahtevka in ugotovljenih nepravilnosti ne odobri,
mora zavarovanec plačati višino celotne premije zavarovalnici.
(3) Če se ugotovijo nepravilnosti predloženih podatkov
po prejetem izplačilu, mora upravičenec, ki je navajal napačne podatke, plačati celotno premijo zavarovalnici, ta pa mora
agenciji vrniti že prejeti sofinancirani del premije.
10. člen
(vrednotenje škode)
Pri vrednotenju škode se upoštevajo zavarovalne vsote
in cene, dogovorjene v zavarovalni pogodbi.
11. člen
(poročanje)
(1) Zavarovalnice so dolžne vsake tri mesece poročati
Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo) o višini sklenjenih zavarovalnih
pogodb po tej uredbi.
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(2) Zavarovalnice vsako poslovno leto poročajo ministrstvu o zavarovalno-tehničnem izidu zavarovanja za posevke
in plodove ter živali (v nadaljnjem besedilu: poročilo). Ministrstvo pošlje poročilo ministrstvu, pristojnemu za finance.
(3) Agencija pripravi poročilo o porabi sredstev za sofinanciranje zavarovalnih premij in ga pošlje ministrstvu.
12. člen
(kontrola)
Agencija opravlja potrebne kontrole na vzorcu do
10 odstotkov skupnega števila zavarovalnih pogodb, ki so
bile sklenjene v letu 2007.
13. člen
(nadzor)
Nadzor nad izvajanjem določb te uredbe opravljajo
kmetijski inšpektorji. Nadzor nad zavarovalnicami izvaja
Agencija za zavarovalni nadzor, v skladu z zakonom, ki
ureja zavarovalništvo.
14. člen
(prekrški)
(1) Z globo od 400 eurov do 4000 eurov se za prekršek
kaznuje pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik,
če je navedel napačne podatke iz 9. člena te uredbe.
(2) Z globo od 200 eurov do 400 eurov se za prekršek iz
prejšnjega odstavka kaznuje odgovorna oseba pravne osebe
ali samostojnega podjetnika posameznika.
(3) Z globo od 200 eurov do 400 eurov se za prekršek iz
prvega odstavka tega člena kaznuje posameznik.
15. člen
(začetek veljavnosti)
Ta uredba začne veljati 1. januarja 2007.
Št. 00715-43/2006/9
Ljubljana, dne 20. decembra 2006
EVA 2006-2311-0191
Vlada Republike Slovenije
dr. Milan Zver l.r.
Minister
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PRILOGA 1:
Seznam kmetijske proizvodnje, za katero se sofinancira zavarovalna premija
v letu 2007
I. Zavarovanje posevkov in plodov:
a) ŽITO: ajda, jeþmen, koruza, oves, proso, pšenica, rž, soržica in drugo žito.
b) INDUSTRIJSKE RASTLINE: bob za zrnje, buþe, cikorija za koren, konoplja za vlakno in
seme, lan za vlakno in seme, mak, oljna ogršþica, sirk za metle in seme, sladkorna pesa za
koren, sladkorna pesa za seme, soja, sonþnice za zrnje, tobak, tobak za seme in druge
industrijske rastline, ki niso posebej navedene.
c) VRTNINE: artiþoka, cvetaþa, þebula in þesen, dinje, fižol (stroþji), fižol v zrnju, merkantilni
grah, semenski grah, koleraba, korenje, krompir (merkantilni), krompir (semenski), kumare,
leþa, lubenice, ohrovt (glavnati, brstiþni in listnati), paprika, paradižnik, pastinak, peteršilj,
razsadi vrtnin in drugih kultur razen tobaka, redkvica, solata za prehrano, zelje, zdravilna
zelišþa, njivska zelišþa in vrtnine, ki niso posebej navedene.
d) VINOGRADI: matiþnjaki (kljuþi), trtne cepljenke, vinogradi (grozdje).
e) SADOVNJAKI (zavarovanje koliþine pridelka): aktinidije - kivi, aronija, bezeg, breskve,
þešnje, fige, hruške, jabolka, jagode, jagode sadike (živice), kaki, kosmulje, kosmulje sadike,
kutine, lešniki, maline, mandlji, marelice, matiþnjaki sadnih vegetativnih podlag, oljka, orehi,
ribez, ribez sadike, robide, sadne drevesnice, slive, višnje, nektarine, maline, robide, sadne
sadike v nasadih in drevesnicah ter drugo sadje, ki ni posebej navedeno.
Zavarovanje pridelka sadja za izgubo koliþine in kakovosti: jablane, hruške, breskve, robide,
maline in višnje.
f) PRIDELAVA SEMENA POLJŠýIN: seme - pšenica, seme - rž, seme - jeþmen, seme koruza, seme - ajda, seme - oves, seme - oljna ogršþica, krompir - semenski nasadi, krompir nasadi 100m, seme - sladkorna pesa, seme - konoplja, seme - druge krmne rastline, seme krmna pesa, seme - vrtnine.
g) KRMNE RASTLINE
h) HMELJ
i) DRUGE RASTLINE

Priloga
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II. Zavarovanje živali:
Po þlenu 5. toþka 2:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

plemensko govedo
do 10 eurov na glavo živali
plemenske telice
do 5 eurov na glavo živali
goveji pitanci
do 6 eurov na glavo živali
plemenski prašiþi
do 4 eure na glavo živali
prašiþi pitanci
do 2 eura na glavo živali
kopitarji
do 20 eurov na glavo živali
drobnica
do 2 eura na glavo živali
druge živali oziroma živalska proizvodnja (ribe, þebele, perutnina, kunci in podobno) do
30 odstotkov obraþunane zavarovalne premije
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PRILOGA 2A:

IZJAVA GOSPODARSKE DRUŽBE
v skladu s 5. toþko 3. þlena priloge 1 Uredbe Komisije 364/2004/ES

Gospodarska družba:
Naslov:
Ime in priimek odgovorne osebe:

izpolnjuje pogoje glede števila zaposlenih in finanþne vrednosti, kakor to doloþa 2. þlen
priloge 1 Uredbe Komisije ES 364/2004//ES (Opredelitev malih in srednje velikih podjetij 1).

Kraj in datum:

1

Žig

Podpis odgovorne osebe:

Kot majhna podjetja se štejejo podjetja, ki imajo manj kot 50 zaposlenih ter letni promet, in/ali bilanþno vsoto manjšo od
10 milijonov EUR.
Med srednje velika podjetja se štejejo tista, ki imajo manj od 250 zaposlenih ter letni promet pa manjši od 50 milijonov
eurov in/ali bilanþno vsoto manjšo od 43 milijonov eurov.
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PRILOGA 2B:

IZJAVA GOSPODARSKE DRUŽBE
V skladu z Zakonom o pomoþi za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb v težavah
(Uradni list RS, št. 112/2005 - uradno preþišþeno besedilo),

podjetje _____________________________________________________________,
ki ga zastopa (ime in priimek) ____________________________________________
izjavlja, da ne pridobiva ali ni v postopku pridobivanja državnih pomoþi za reševanje in
prestrukturiranje podjetja v težavah.

Kraj in datum:

Žig

Podpis odgovorne osebe:

št.:

matiþna številka

/
pošta:

enota v sestavi

..............................……………….

Datum:

dan

/

mesec

/
leto

upraviþencev.

Podpis in žig vlagatelja zahtevka: __________________________

138 / 28. 12. 2006

Obrazcu je priloženi seznam za

7. Številka transakcijskega raþuna

6. Kontaktni podatki:
oseba za stike:............................... e-pošta:………………….………………….. telefon: .................................................................

5. Naslov: ulica:………………..hišna

4. Matiþna številka:

3. Davþna številka:

1.Naziv vlagatelja zahtevka: ....................................................…... 2. Znesek za plaþilo (v EUR)

ZA KMETIJSKO PROIZVODNJO

Št.
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ZAHTEVEK ZA PLAýILO DELA ZAVAROVALNE PREMIJE

Republika Slovenija Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja

PRILOGA 3: Zahtevek za plaþilo dela zavarovalne premije za kmetijsko proizvodnjo
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Številk
a
police

-2-

Zap.
št.

-1-

-3-

Zavarovanec

-4-

Naslov

Seznam upraviþencev za katere se vlaga zahtevek:

-5-

Davþna
številka

-6-

KMG_MID
številka

PRILOGA 4: Seznam upraviþencev za katere se vlaga zahtevek

-7v EUR

Višina plaþane
zavarovalne premije
(skupaj z DPZPP)

-8v EUR

Višina sofinanciranega
deleža zavarovalne
premije

Število strani: _____ od _____

-9-

Datum
sklenitve
zavarovanja
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Uredba o državnem lokacijskem načrtu za
prenosni plinovod (R25 D) od odcepa na
magistralnem plinovodu M2 pri Šentrupertu do
Termoelektrarne Šoštanj v Šoštanju

Na podlagi prvega odstavka 46. člena v povezavi s
tretjim odstavkom 170. člena Zakona o urejanju prostora
(Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 – popr. in 58/03 – ZZK-1)
izdaja Vlada Republike Slovenije

UREDBO
o državnem lokacijskem načrtu za
prenosni plinovod (R25 D) od odcepa na
magistralnem plinovodu M2 pri Šentrupertu do
Termoelektrarne Šoštanj v Šoštanju
I. SPLOŠNI DOLOČBI
1. člen
(podlaga državnega lokacijskega načrta)
(1) S to uredbo se v skladu z Odlokom o strategiji
prostorskega razvoja Slovenije (Uradni list RS, št. 76/04)
in Uredbo o prostorskem redu Slovenije (Uradni list RS, št.
122/04) sprejme državni lokacijski načrt za prenosni plinovod
(R25 D) od odcepa na magistralnem plinovodu M2 pri Šentrupertu do Termoelektrarne Šoštanj v Šoštanju (v nadaljnjem
besedilu: državni lokacijski načrt).
(2) Državni lokacijski načrt je izdelal ZUM urbanizem,
planiranje, projektiranje, d. o. o., pod številko naloge 45/2004
oktobra 2006.
2. člen
(vsebina uredbe)
(1) Ta uredba določa ureditveno območje, funkcionalne,
tehnične in oblikovne rešitve prostorske ureditve, zasnovo
projektnih rešitev prometne, energetske, vodovodne in druge komunalne infrastrukture, rešitve in ukrepe za varovanje
okolja, ohranjanje narave in kulturne dediščine ter trajnostno
rabo naravnih dobrin, etapnost izvedbe, odstopanja, obveznosti investitorjev in izvajalcev ter nadzor nad izvajanjem
te uredbe.
(2) Sestavine iz prejšnjega odstavka so obrazložene in
grafično prikazane v kartografskem delu, ki je skupaj z obveznimi prilogami na vpogled na Ministrstvu za okolje in prostor,
Direktoratu za prostor, in pri službah, pristojnih za urejanje
prostora, v občinah Braslovče, Šmartno ob Paki in Šoštanj.
II. UREDITVENO OBMOČJE
3. člen
(obseg ureditvenega območja)
(1) Ureditveno območje državnega lokacijskega načrta
obsega parcele oziroma dele parcel, na katerih so načrtovani trajni objekti plinovoda, parcele oziroma dele parcel, na
katerih je predvidena omejena raba, in parcele oziroma dele
parcel, na katerih so načrtovani objekti, potrebni za izvedbo
državnega lokacijskega načrta, po njegovi izvedbi pa se na
njih vzpostavi prejšnje stanje (območje delovišč).
(2) Ureditveno območje državnega lokacijskega načrta,
na katerem so načrtovani trajni objekti, obsega parcele oziroma dele parcel z naslednjimi parcelnimi številkami, navedenimi po katastrskih občinah:
a) območje oddajno-čistilne postaje Zakl:
– k.o. Trnava: 672/4, 672/3, 672/2, 674;
b) območje odcepa Braslovče (merilno-reducirna postaja (v nadaljnjem besedilu: MRP) Braslovče) z dostopno
potjo:
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– k.o. Braslovče: 198/1, 198/2, 174/4;
c) območje zaporne postaje (blok ventil BS1):
– k.o. Letuš: 483;
d) območje odcepa Šmartno ob Paki (MRP Šmartno ob
Paki) z dostopno potjo:
– k.o. Šmartno ob Paki: 81/10;
e) območje odcepa Gorenje notranja oprema (oddajno-čistilna postaja (v nadaljnjem besedilu: OČP) Gorenje
notranja oprema) z dostopno potjo:
– k.o. Paška vas: 58, 62, 59;
f) območje merilno-reducirne postaje Gorenje notranja
oprema (MRP Gorenje notranja oprema) z dostopno potjo:
– k.o. Gorenje: 614/10, 611;
g) območje merilno-reducirne postaje Šoštanj (MRP
TEŠ):
– k.o. Lokovica: 1314, 1306, 1312.
(3) Ureditveno območje državnega lokacijskega načrta, na katerem so načrtovani trajni objekti in omejena raba
prostora (koridor za gradnjo plinovoda, območje anodnega
ležišča in območja kabelskih vodov oziroma priključkov),
obsega parcele oziroma dele parcel z naslednjimi parcelnimi
številkami, navedenimi po katastrskih občinah:
a) območje omejene rabe prostora za umestitev delovnega pasu:
– k.o. Trnava: 863/3, 426, 427, 430, 433/1, 435/3, 441/1,
442, 453/2, 454/2, 457, 455, 465/1, 466, 468, 473, 474, 475,
476, 477/1, 477/2, 484, 485, 486, 857/1, 300, 299, 298, 295,
297, 296, 294, 293, 289, 288, 283, 282, 275, 274, 273, 271,
674, 673, 672/3, 672/4;
– k.o. Spodnje Gorče: 831, 830, 829, 828/2, 827/1,
826, 825/2, 824, 952/1, 825/1, 823, 950, 880, 881, 879, 878,
877, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 723/2, 722/2, 722/1, 721,
720, 718, 717, 716, 714, 713, 712, 711, 709, 767, 708, 707,
706, 705, 704, 703, 702, 701, 765/2, 765/1, 742, 744, 745/1,
745/3, 746, 747, 755, 756, 754, 943/2, 752, 753, 751, 750,
749, 748, 943/1, 428/2, 429, 424/2, 428/1, 424/1, 425, 426,
430, 460, 461, 940, 457, 458, 459, 476, 475, 474, 473, 472,
471, 941/1, 303, 304, 305, 306, 939, 240, 235, 234, 233, 231,
228, 227, 230, 229, 226;
– k.o. Braslovče: 214/1, 215/1, 216, 213, 212, 209/2,
209/1, 208, 204, 203, 200, 199, 720, 174/2, 719, 174/4,
175/1, 176, 177, 178, 179, 198/2, 198/1, 191, 188, 187, 185,
*87/18, 716/1, 189, 60/1, 61, 95, 62, 66, 67, 70, 71, 72, 73/1,
79/1, 80, 84, 85, 91/1, 92, 714, 690, 708, 707/2, 636, 638/1,
638/2, 683/2, 707/1, 682, 681/1, 680, 679, 678, 637, 676,
677, 673/2, 673/1, 674, *87/3, 648, 672, 649, 671, 650, 651,
668, 665, 653, 662, 655/1, 659/1, 655/2, 656, 657, 658, 626,
625, 624, 623, 621, 622;
– k.o. Male Braslovče: 466, 465, 463/3, 463/2, 464,
463/7, 463/6, 463/4, 460, 436, 642/1, 71/1, 70, 69/1, 68/3,
68/1, 67/1, 66/1, 65/1, 64/1, 62/1, 61/1, 60/1, 59/1, 57/1,
56/1, 53/1, 52/1, 50/1, 49, 46, 45/2, 45/1, 40/1, 40/4, 643, 43,
42/1, 41/1, 208, 210, 211, 207, 204, 201, 195, 641/1, 222,
223, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 327, 234,
237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248,
249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 257, 258, 259, 262, 263,
264, 265, 266, 268, 269/2, 269/1, 293, 292, 288, 289, 290,
291, 294, 295;
– k.o. Letuš: 467/29, 467/229, 467/32, 467/34, 467/37,
467/38, 467/81, 467/41, 467/44, 467/47, 467/48, 467/51,
467/52, 467/55, 467/56, 467/59, 467/63, 467/255, 467/126,
467/253, 467/254, 467/67, 409, 411, 410, 467/80, 416, 417,
418, 420, 419, 467/164, 449, 448, 451, 467/166, 467/162,
467/165, 467/222, 467/194, 467/193, 1376, 467/199, 467/201,
469/111, 469/64, 469/253, 469/236, 469/222, 1378/1, 470/85,
470/87, 470/258, 470/19, 470/88, 470/18, 470/17, 470/16,
1370/1, 472/22, 472/23, 472/24, 472/37, 480, 483, 474, 477,
476, 475/1, 472/42, 472/41, 472/2, 494, 495, 496, 497/1;
– k.o. Rečica ob Paki: 687/3, 687/1, 688/1, 690/3, 689,
691/1, 691/3, 693/1, 693/2, 963/1, 690/2, 791/1, 791/2, 960/1,
757/1, 756/2, 757/3, 758/1, 759, 760, 761/2, 960/57, 787,
786, 782, 784, 785, 840/1, 840/2, 841;
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– k.o. Šmartno ob Paki: 81/22, 81/54, 81/21, 81/20,
81/55, 81/31, 81/49, 81/48, 81/46, 81/56, 81/43, 81/41,
81/13, 81/12, 81/37, 81/10, 81/9, 81/35, 81/8, 81/34, 81/7,
81/33, 81/6, 760/6, 760/2, 760/7, 760/1, 6/6, 6/12;
– k.o. Paška vas: 785/1, 808/1, 784/3, 784/4, 784/8,
784/7, 784/1, 723, 814, 812, 813/1, 696, 813/2, 694/1, 693/4,
694/2, 693/3, 684/5, 690, 682/1, 572/21, 681, 684/1, 686/3,
686/2, 685/2, 810/2, 686/1, 685/1, 809/3, 572/18, 572/17,
572/16, 572/15, 572/22, 572/14, 572/10, 810/1, 570/18,
570/17, 446/1, 446/2, 457/3, 457/1, 450, 413, 802, 454, 455,
468, 469, 471, 472/2, 472/1, 488, 487, 398/2, 398/3, 398/1,
397, 394, 393, 390, 389, 385, 382, 379, 376, 373, 372, 369,
368, 365, 364/2, 361/1, 360/3, 355, 352, 354, 105, 106, 95,
94, 91, 90, 88, 86, 84/2, 84/1, 83, 82, 81/2, 81/1, 79, 80,
60, 61, 793, 62, 58, 59, 63, 56, 57, 50, 49, 45/1, 44/4, 44/3,
792/1, 44/2, 792/3, 44/1, 811, 794/1;
– k.o. Gorenje: 658, 701/4, 657/2, 701/2, 648, 657/1,
704/6, 704/2, 614/1, 611, 614/10;
– k.o. Veliki Vrh: 554/1, 513/4, 513/1, 512, 513/5, 513/6,
513/20, 513/21, 513/7, 513/8, 520/4, 555/1, 518/4, 519/2,
553/2, 522/1, 519/1, 558, 522/7, 521, 532/2, 535/2, 532/3,
522/2, 532/7, 535/3, 532/4, 534, 523/3, 523/1, 527, 526, 525,
524/2, 524/3, 524/1, 528/1, 551/1, 482/1, 483, 481, 479/4,
479/3, 484, 479/1, 552, 476, 477, 474, 550/1, 475, 369,
370/1, 370/2, 473, 472, 471, 371, 373/1, 374, 454/3, 455/1,
454/2, 454/1, 452, 449, 448/3, 448/1, 448/2, 439/3, 439/2,
443/2, 430, 428, 427, 426, 444, 520/3, 518/3;
– k.o. Lokovica: 164/3, 164/2, 164/1, 166/1, 166/2,
172/2, 172/1, 171, 170/1, 173/2, 178, 180/1, 177, 194, 854/1,
1152/2, 853, 195/2, 195/1, 1165, 839/1, 839/2, 840, 1132/3,
838/2, 831/2, 829, 830/1, 827, 825, 253/2, 253/5, 258/1,
258/2, 258/3, 259, 258/4, 261/1, 262/2, 262/3, 276, 263, 275,
262/4, 317, 318/1, 318/5, 318/6, 319/2, 318/4, 1168, 808/17,
808/1, 1355, 808/4, 808/2, 808/8, 948/1, 963/2, 962/1, 807/8,
807/5, 807/21, 807/22, 808/3, 808/13, 807/1, 808/11, 808/7,
808/12, 807/20, 943/5, 943/13, 943/9, 946, 944, 1153/1, 966,
968/2, 968/1, 963/1, 964, 963/5, 969, 961, 970/5, 970/8,
1153/2, 970/2, 807/7, 970/7, 970/6, 990/1, 1324, 1323, 1320,
1318, 1319, 1314, 1306, 1348, 1347, 1313, 1312, 1311,
1310, 1309, 1346, 822/4, 198, 167/2, 165, 166/4, 166/3;
– k.o. Šoštanj: 1218;
b) območje anodnega ležišča:
– k.o. Paška vas: 69;
c) območje kabelskih priključkov:
– k.o. Braslovče: 198/1, 197/3, 719, 219/1, 220/1, 198/2
(električni NN-priključek za MRP Braslovče);
– k.o. Šmartno ob Paki: 81/35, 760/2, 81/34, 81/7,
81/65, 81/10, 81/9, 81/8 (električni NN-priključek za MRP
Šmartno ob Paki);
– k.o. Paška vas: 63, 66, 69 (električni NN-priključek za
katodno zaščito);
– k.o. Gorenje: 611, 614/17 (električni NN-priključek za
MRP Gorenje notranja oprema);
– k.o. Lokovica: 1314, 1312, 1311, 1310, 1347 (električni NN-priključek za MRP TEŠ);
– k.o. Šoštanj: 1218, 1219, 1221, 1223, 1241 (električni
NN-priključek za MRP TEŠ).
(4) Ureditveno območje državnega lokacijskega načrta,
na katerem so predvideni objekti, potrebni za izvedbo tega
načrta, po njegovi izvedbi pa se na njih vzpostavi prejšnje
stanje (območje delovišč), obsega parcele oziroma dele
parcel z naslednjimi parcelnimi številkami, navedenimi po
katastrskih občinah:
a) območje Zakl:
– k.o. Trnava: 672/4, 672/3, 672/2, 674, 673, 863/3,
426;
b) območje Gorenje:
– k.o. Gorenje: 614/1.
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4. člen
(funkcija ureditvenega območja)
Ureditveno območje iz prejšnjega člena obsega:
– območje omejene rabe prostora za gradnjo in obratovanje prenosnega plinovoda (R25 D) od odcepa na magistralnem plinovodu M2 pri Šentrupertu (pri Polzeli) do Termoelektrarne Šoštanj pri Šoštanju. Delovni tlak v plinovodu bo
maksimalno 70 bar, imenski premer cevi pa DN 400 mm;
– območja izključne rabe za gradnjo in obratovanje
energetskih objektov (območje oddajno-čistilne postaje Zakl
(OČP Zakl), območje odcepa Braslovče (MRP Braslovče),
območje zaporne postaje (blok ventil BS1), območje odcepa
Šmartno ob Paki (MRP Šmartno ob Paki), območje odcepa
Gorenje notranja oprema (OČP Gorenje notranja oprema),
območje merilno-reducirne postaje Gorenje notranja oprema
(MRP Gorenje notranja oprema) in območje merilno-reducirne postaje Šoštanj (MRP TEŠ));
– območje začasne rabe – območje delovišč.
III. ZASNOVA PROJEKTNIH REŠITEV PLINOVODA
5. člen
(potek trase)
(1) Trasa se začne pri odcepu za Tekstilno tovarno Prebold s prenosnega plinovodu M2 in se nadaljuje proti severu,
pretežno po kmetijskih površinah, po obstoječih kolovoznih
poteh in ob robu hmeljišč. Potem teče v ravni črti ob robovih
kmetijskih obdelovalnih površin proti Letušu, kjer se pred
naseljem lomi, gre po njegovem južnem robu in prečka Savinjo. V nadaljevanju poteka ob severozahodnem robu vikend
naselja Letuš proti Rečici. Po prečkanju regionalne ceste
Letuš–Šmartno ob Paki prečka še Pako in se po vodnem
svetu ob reki usmeri proti Šmartnemu ob Paki, kjer ponovno
prečka Pako in teče naprej ob robu zaselka Slatine po desni
strani urejene struge Pake proti tovarni Gorenje notranja
oprema. Približno 180 m pred tovarniškim kompleksom se
trasa plinovoda usmeri proti vzhodu, in sicer proti Velikemu
Vrhu. Pri tem prečka regionalno cesto Letuš–Mozirje in Pako.
V lomni točki pred Gorenjem notranja oprema je za tovarno
narejen priključni plinovod, ki poteka do predvidene lokacije
MRP Gorenje notranja oprema. Gradnja postaje se načrtuje
na jugozahodnem robu tovarniškega kompleksa. Po prečkanju Pake poteka trasa glavnega plinovoda pod železnico
Velenje–Dravograd in se vzpne po jugozahodnem delu Velikega Vrha. Pod kmetijo Gabrovšek se odmakne od globoke
erozijske grape z aktivnim plazom. V nadaljevanju poteka
prek Velikega Vrha, se spusti v dolino Lokoviškega potoka in
po pobočju Vrhovnikovega hriba, potem pa se spusti na plato
MRP TEŠ in nadaljuje do ograje TE Šoštanj.
(2) Dolžina plinovoda je ca. 17 km.
6. člen
(tehnične lastnosti plinovoda)
(1) Plinovod se zgradi iz visokofrekvenčno vzdolžno
varjenih jeklenih cevi, izdelanih v skladu s SIST EN 10208-2,
in sicer v osnovni izvedbi dimenzije ∅ 406,4 x 8,0 mm (načrtovani faktor 0,6), v izvedbi s povečano varnostjo 1. stopnje
dimenzije ∅ 406,4 x 8,8 mm (načrtovani faktor 0,5) in v
izvedbi s povečano varnostjo 2. stopnje dimenzije ∅ 406,4 x
11,0 mm (načrtovani faktor 0,4). Ob upoštevanju enakih varnostnih faktorjev oziroma stopnje varnosti so debeline stene
cevi, odvisno od izbrane kakovosti materiala za cevi, lahko
tudi drugačne in se določijo v projektni dokumentaciji.
(2) Lega cevovodov in vseh drugih njegovih elementov
v zemlji mora biti posebej označena, da je mogoč nadzor nad
plinovodom. Oznake so predvidene na vseh prehodih cest,
vodotokov, železnic in na mestih loma trase plinovoda. Pri
prehodih komunikacij v zaščitnih ceveh se oznake postavijo

Stran

15984 /

Št.

138 / 28. 12. 2006

na oddušne cevi, zračne oznake pa vzdolž vse trase na razdalji ca. 0,5 km, praviloma na lomih.
(3) Elementi katodne zaščite plinovoda so usmernik,
anodno ležišče in stalna merilna mesta vzdolž trase plinovoda. Predvidena je zaščita z aktivnimi anodami FeSi,
zakopanimi poleg objekta, ki ga ščitimo. Napajalna postaja
je umeščena na MRP Gorenje notranja oprema. Velikost
območja vkopa anodnega ležišča je 5 x 0,6 m, območje pa
je s kablom povezano z MRP Gorenje notranja oprema. Za
nadzor in vzdrževanje katodne zaščite je treba vgraditi stalna
merilna mesta.
(4) Ozemljitev objektov na trasi se izvede tako, da se
ograja posestvene meje v primerni razdalji veže na ozemljitev. Pri polaganju ozemljila je pomembno, da se ne veže na
plinovodne cevi v zemlji. Treba pa je ozemljiti tudi nadzemne
dele plinovoda. Za zaščito pred prenapetostjo se uporabijo
odvodniki prenapetosti s sprožilno napetostjo 230 V, nameščeni v merilnem stebričku.
(5) Ob plinovodu se po celotni dolžini položi optični
kabel za prenos podatkov v cev 2 x PE d50 mm.
(6) Na mestih, kjer je plinovodna cev položena v talno
vodo ali obstaja možnost preplavljenja (poplavna območja),
je treba cevi obtežiti proti dviganju zaradi vzgona.
7. člen
(ureditev gradbišč in delovišč)
(1) Delovni pas, ki je potreben za gradnjo plinovoda DN
400, sega v normalnih razmerah 6 m levo od osi plinovoda
(deponija izkopa) in 10 m desno za transportne poti. Ožji
del pasu je namenjen deponiji materiala, širši pa za prehod
strojev, varjenje plinovoda in polaganje plinovoda v jarek. Na
območju objektov in drugih ovir na trasi je treba širino delovnega pasu prilagajati dejanskim razmeram na zemljišču, ki
jih bo moral izvajalec upoštevati pri izvajanju gradbenih del
in pri montaži plinovodne cevi.
(2) Za gradbiščne objekte ter deponije gradbenega in
montažnega materiala je treba zagotoviti tudi dodatne površine. Večje delovišče se uredi pri Zaklu, na travniku poleg
odcepne postaje. Predvidena velikost začasne gradbiščne
površine, ki bo ograjena z gradbiščno ograjo, je 22 arov. Drugo delovišče je treba urediti v bližini MRP Gorenje notranja
oprema, načrtovana površina pa je 18 arov.
(3) Po končanih delih se vse gradbiščne površine vrnejo
v prvotno stanje.
8. člen
(oddajno-čistilna postaja Zakl)
(1) Oddajno-čistilna postaja Zakl se namesti na razširitvi
obstoječega ograjenega platoja odcepne pipe dimenzije DN
100 za Tekstilno tovarno Prebold na severozahodni strani.
Celoten plato ima dimenzije 24,5 x 27,5 m.
(2) Na razširjenem platoju se namesti povezovalne plinske inštalacije s pripadajočo opremo in zaporno armaturo.
Pomembnejši del inštalacij je zgraditev sprejemno-oddajne
čistilne postaje. Obstoječe plinovodne instalacije je treba
predelati.
(3) Ob dovozu na plato z lokalne ceste je predvidena
ureditev parkirišča za en osebni avto.
(4) Plato se ogradi z mrežno ograjo – paneli iz plastificirane žice sive barve in nadvišanjem s tremi vrstami bodeče
žice. Skupna višina ograje bo 2,20 m.
9. člen
(merilno-reducirna postaja Braslovče)
(1) Merilno-reducirna postaja (v nadaljnjem besedilu:
MRP) Braslovče se namesti ob cesti Parižlje–Braslovče.
Predvidena je zgraditev platoja dimenzij 15 x 9 m z mrežno
ograjo – paneli iz plastificirane žice sive barve in nadvišanjem
s tremi vrstami bodeče žice. Skupna višina ograje mora biti
najmanj 2,20 m.
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(2) Nasutje platoja mora biti tako, da bo mogoče varovanje objektov na njem pred vplivom visokih voda.
(3) Dostop do platoja je predviden z lokalne ceste. Dovozna pot je urejena tako, da je mogoč dostop do obdelovalnih površin.
(4) Objekt MRP je tipske montažne izvedbe MONO 260
velikosti ca. 4 x 2,96 x 2,60 m.
(5) Treba je zagotoviti vir napajanja z električno energijo, katodno zaščito in sistem vodenja postaje.
10. člen
(zaporna postaja)
(1) Zaporno postajo se namesti pri kraju Rečica.
(2) Zaporna postaja zavzema plato 12 x 9 m in z mrežno
ograjo – paneli iz plastificirane žice sive barve in nadvišanjem
s tremi vrstami bodeče žice. Skupna višina ograje mora biti
najmanj 2,20 m. Površina platoja znotraj ograje se delno
tlakuje in delno posuje s peskom.
(3) Do platoja je predvidena makadamska dostopna
pot.
11. člen
(merilno-reducirna postaja Šmartno ob Paki)
(1) Plato se zgradi na robu ureditvenega območja naselja Šmartno ob Paki z dimenzijami 13,5 x 9,5 m in z mrežno
ograjo – paneli iz plastificirane žice sive barve in nadvišanjem
s tremi vrstami bodeče žice. Skupna višina ograje mora biti
najmanj 2,20 m.
(2) Predvidena je obsaditev platoja z živo mejo, ki bo
dopolnjena z okrasnimi jablanami. Ob Paki pa se predvideva
drevored.
(3) Dostop do platoja je predviden z lokalne ceste.
(4) Objekt MRP je tipske montažne izvedbe MONO 260
velikosti 4 x 2,96 x 2,60 m.
(5) Treba je zagotoviti vir napajanja z električno energijo, katodno zaščito in sistem vodenja postaje. Potek napajanja in priključna točka sta razvidna iz kartografskega dela.
12. člen
(poenostavljena oddajno-čistilna postaja Gorenje notranja
oprema)
(1) Plato se umesti na odcepno mesto plinovoda dimenzije DN 100, ki je namenjen oskrbi tovarne Gorenje notranja
oprema. Plato bo dimenzij 7 x 7 m in z mrežno ograjo – paneli iz plastificirane žice sive barve in nadvišanjem s tremi
vrstami bodeče žice. Skupna višina ograje mora biti najmanj
2,20 m.
(2) Do platoja se uredi dovoz s poti s parcelne št. 793
k.o. Paška vas.
13. člen
(merilno-reducirna postaja Gorenje notranja oprema)
(1) Plato se umesti na jugozahodni rob tovarniškega
kompleksa Gorenje notranja oprema v naselju Gorenje.
Zgradi se plato dimenzije 15,5 x 10,5 m in z mrežno ograjo
– paneli iz plastificirane žice sive barve in nadvišanjem s
tremi vrstami bodeče žice. Skupna višina ograje mora biti
najmanj 2,20 m.
(2) Dostop do platoja je predviden s tovarniškega
dvorišča. Treba je izvesti premostitev odvodnega jarka ob
zahodnem robu tovarniškega kompleksa Gorenje notranja
oprema.
(3) Objekt MRP je tipske montažne izvedbe MONO 260
velikosti 5,8 x 2,96 x 2,60 m.
(4) Treba je zagotoviti vir napajanja z električno energijo
z območja tovarne Gorenje notranja oprema, katodno zaščito
in sistem vodenja postaje.
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14. člen
(merilno-reducirna postaja Šoštanj)
(1) Merilno-reducirna postaja Šoštanj se mesti na severno pobočje Vrhovnikovega vrha v bližini TE Šoštanj. Plato je
oddaljen od ograje termoelektrane 40 m. Območje je poraščeno z gozdom, ki ga je treba posekati. Za izvedbo platoja
se opravi zemeljska dela. Predvidena je izgradnja platoja
dimenzije 32,5 x 23 m in ureditev novih brežin z nakloni 1: 1,5
in 1: 2 (višina: širina brežine). Brežine se zatravijo.
(2) Kota urejenega platoja je ±0,00 = 396,60 m.
(3) Ob platoju vodi obstoječa lokalna asfaltna cesta, s
katere se uredi tudi uvoz na plato MRP.
(4) Na območju MRP je obstoječa gozdna pot, ki se
nadomesti z ustrezno novo potjo.
(5) Stavba MRP s kotlovnico je iz armiranega betona z
lahko dvokapno streho, pokrito s trapezno pločevino. Objekt
ima tlorisno dimenzijo ca. 8,00 x 16,00 m in višino slemena
7 m.
(6) Plato bo ograjen z mrežno ograjo – paneli iz plastificirane žice sive barve in nadvišanjem s tremi vrstami bodeče
žice. Skupna višina ograje mora biti najmanj 2,20 m.
(7) Meteorna voda mora biti speljana zunaj platoja v
obcestni jarek lokalne ceste.
(8) Treba je zagotoviti vir napajanja z električno energijo
iz TE Šoštanj, katodno zaščito in sistem vodenja postaje.
IV. ZASNOVA PROJEKTNIH REŠITEV ZA
URBANISTIČNO, ARHITEKTURNO IN KRAJINSKO
OBLIKOVANJE
15. člen
(urbanistični in arhitekturni pogoji za ureditev prostih
površin)
Vse pohodne površine morajo biti tlakovane. Tlak se
položi tudi okrog nadzemnih plinovodnih naprav na platoju
cevovodnih povezav. Plošče bodo položene v pesek zaradi
morebitne poznejše demontaže pri potrebnih posegih na
podzemnih plinovodnih napravah.
16. člen
(pogoji za krajinsko oblikovanje)
(1) Po gradnji je treba zagotoviti rehabilitacijo zemljišča
(zatravitev, zasaditev gozdnih presek z domačimi drevesnimi
in grmovnimi vrstami). Predvidene travne površine se morajo zasejati z avtohtonimi rastlinami (senenim drobirjem).
Pri poteku trase skozi gozdove je treba zagotoviti obnovo
gozdnega roba z zasaditvijo avtohtonih grmovnic in drevja.
Varnostni pas na vsaki strani osi plinovoda (2 x 5 m) se ne
sme zasaditi z višjim rastlinstvom.
(2) Na območju MRP Šmartno ob Paki je treba predvideti podrobnejšo obsaditev objektov v načrtu krajinske arhitekture v okviru projekta za gradbeno dovoljenje.
17. člen
(transportne poti in odlaganje materiala)
(1) Prevoz materiala se opravi po obstoječih javnih cestah, razvoz cevi pa poteka po delovišču.
(2) Zaradi vgradnje cevi in peščenega obsipa bo pri
izkopu nastal presežek materiala, ki se ga, kjer je mogoče
izravna na delovišču v delovnem pasu plinovoda na območju
odstranjene rodovitne zemlje (okvirno v pasu širine 7 m, dvig
zemljišča ca. 7 cm), pri čemer je treba upoštevati, da je zgornji sloj iz plodne zemlje v najmanjši možni debelini 0,20 m.
(3) Presežek materiala pri izkopu, ki se ne bo porabil za
izvedbo objektov na plinovodu in ga ne bo mogoče izravnati
v delovnem pasu, je treba odpeljati na urejena odlagališča v
posameznih občinah ob trasi plinovoda in na urejeno odlagališče pepela Premogovnika Velenje.
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(4) Transportne poti čez močvirja je treba urediti kot
začasne transportne poti z nasutjem nosilnega tamponskega
materiala na geotekstilu, ki se po gradnji v celoti odstrani, na
manj zamočvirjenih območjih pa je mogoče utrditi transportno pot s polaganjem lesenih brun, ki se po gradnji v celoti
odstranijo. Izvajalec gradbenih in montažerskih del mora
prilagoditi mehanizacijo za dela po manj nosilni površini in
tehnologijo montaže razmeram na zemljišču.
18. člen
(gradnja enostavnih objektov)
Na ureditvenem območju je v skladu s predpisi, ki
urejajo graditev objektov, dovoljena postavitev naslednjih
pomožnih infrastrukturnih objektov:
– pomožni cestni objekti,
– pomožni energetski objekti,
– pomožni telekomunikacijski objekti in
– pomožni komunalni objekti.
V. ZASNOVA PROJEKTNIH REŠITEV PROMETNE,
ENERGETSKE, VODOVODNE IN DRUGE KOMUNALNE
INFRASTRUKTURE
19. člen
(skupne določbe)
Zaradi gradnje plinovoda je treba zaščititi komunalne,
energetske in telekomunikacijske naprave in objekte. Projektiranje in gradnja komunalnih, energetskih in telekomunikacijskih naprav in objektov ter cestne infrastrukture mora potekati v skladu s projektnimi pogoji posameznih upravljavcev teh
objektov in naprav, če niso v nasprotju s to uredbo.
20. člen
(prečkanje ceste)
(1) Križanje pod regionalnimi cestami se izvede pravokotno na os ceste z usmerjenim horizontalnim vrtanjem in neposrednim uvlačenjem tovarniško obbetonirane plinovodne
cevi ali s horizontalnim vrtanjem z vgradnjo zaščitne cevi.
(2) Vse občinske ceste se prekopljejo in plinovod se
položi brez zaščitne cevi v cestno telo. Višina nadkritja nad
plinovodno cevjo mora biti najmanj 1,35 m.
(3) Vsa poškodovana vozišča mora biti urejena, kakor
so bila pred gradnjo plinovoda.
21. člen
(prečkanje železniške proge)
Križanje je treba opraviti skladno z naslednjimi pogoji:
– potekati mora vsaj 15 m pred ali za železniškimi
objekti;
– izvede se s podvrtanjem na globini najmanj 2 m pod
gornjim robom praga in najmanj 1 m pod dnom odvodnih jarkov,
pod kotom 90º in v zaščitni cevi, ki mora segati najmanj 7 m levo
in desno od osi železniške proge oziroma skrajnih tirov;
– oddaljenost KKS-kabla pri križanju z železniškimi
SV- in TK-kabli mora biti najmanj 0,5 m, v zaščitni cevi pod
železniškimi SVTK-kabli in pri vzporednem poteku 1 m. Pred
začetkom del je treba SVTK-kable sondirati in zakoličiti.
22. člen
(prečkanje omrežja zvez)
(1) V bližini TK-instalacije ni dovoljen strojni izkop ali miniranje. Pred izvajanjem je treba TK-instalacijo na zemljišču
zakoličiti, podlago pa primerno utrditi.
(2) Križanje plinovoda s podzemnim telefonskim omrežjem se izvede tako, da poteka plinovod pod telefonskim
kablom v razdalji najmanj 0,50 m. Vsako križanje se pred
izkopom kanala zakoliči, ročno odkoplje in po položitvi plinovoda ustrezno zaščiti s PVC-cevmi.
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(3) V sklopu priprave tehnične dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja je treba izdelati projektno dokumentacijo za zaščito in prestavitev telekomunikacijskega
omrežja.
23. člen
(prečkanje vodovoda)
(1) Pred začetkom del je treba naročiti mikrozakoličbo
obstoječih vodovodov, ki potekajo na območju predvidene
gradnje.
(2) Pri izvedbi del je treba tam, kjer potekajo vodovodi,
upoštevati navodila nadzornih organov upravljavca teh vodov, ki jih je treba pisno obvestiti o začetku del.
(3) Zaščita obstoječih vodov, vsako križanje in odmiki
z obstoječimi komunalnimi napravami se morajo izvesti v
skladu s pravilniki o tehnični izvedbi vodovodnih objektov in
naprav v občinah Velenje, Šoštanj in Šmartno ob Paki ter v
skladu s tehničnimi in splošnimi pogoji.
(4) Med gradnjo se morajo ustrezno varovati obstoječe
komunalne naprave na njenem območju. Nad njimi se ne
smejo izvajati dela s težko mehanizacijo oziroma jih je treba
zaščititi pred dodatno obremenitvijo.
(5) Vse spremembe na komunalnih napravah ter vsa
križanja, odmike in zaščite je treba katastrsko posneti. Ustreznost tehnične izvedbe križanja, odmika in zaščite potrdi
upravljavec z vpisom v gradbeni dnevnik izvajalca, kar je
pogoj za pridobitev uporabnega dovoljenja.
24. člen
(prečkanje kanalizacijskega omrežja)
(1) Pred začetkom del je treba naročiti mikrozakoličbo
obstoječih kanalizacijskih vodov, ki potekajo na območju
predvidene gradnje.
(2) Pri izvedbi del je treba tam, kjer potekajo kanalizacijski vodi, upoštevati navodila nadzornih organov upravljavca
teh vodov, ki jih je treba pisno obvestiti o začetku del.
(3) Zaščita obstoječih vodov, vsako križanje in odmiki
z obstoječimi komunalnimi napravami se morajo izvesti v
skladu s pravilniki o tehnični izvedbi kanalizacijskih objektov
in naprav v občinah Velenje, Šoštanj in Šmartno ob Paki ter
v skladu s tehničnimi in splošnimi pogoji.
(4) Med gradnjo se morajo ustrezno varovati obstoječe
komunalne naprave na njenem območju. Nad njimi se ne
smejo izvajati dela s težko mehanizacijo oziroma jih je treba
zaščititi pred dodatno obremenitvijo.
(5) Vse spremembe na komunalnih napravah ter vsa
križanja, odmike in zaščite je treba katastrsko posneti. Ustreznost tehnične izvedbe križanja, odmika in zaščite potrdi
upravljavec z vpisom v gradbeni dnevnika izvajalca, kar je
pogoj za pridobitev uporabnega dovoljenja.
25. člen
(prečkanje elektroenergetskega omrežja)
(1) Pri križanju plinovoda z ozemljili stebra DV mora
razmak med obstoječim ozemljilnim trakom stebra in plinovodom znašati najmanj 3 m, križanje pa je treba izvesti pod
pravim kotom z ustrezno izolacijo.
(2) Pri križanju plinovoda z nizko- in srednjenapetostnimi energetskimi kabli je treba te mehansko zaščititi. Najmanjši zadostni vodoravni razmak pri vzporednem polaganju cevi
plinovoda poleg elektroenergetskega kabla oziroma ozemljila
mora biti najmanj 1 m. Navpični svetli razmak med zaščitenim kablom in cevjo plinovoda pri križanju mora biti najmanj
0,5 m. Če najmanjših zadostnih razmakov pri vzporednem
polaganju plinovodne cevi poleg elektroenergetskega kabla
ni mogoče doseči, je treba kable zaščititi s polaganjem v
kabelsko kanalizacijo. Pri izkopu jarka za polaganje plinovodne cevi, globljega od vzporedno položenega energetskega
kabla, je treba na predpisani način zavarovati posedanje
zemlje pod energetskim kablovodom.
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(3) Morebitno nasutje materiala pod razpetino nadzemnega voda ne sme zmanjšati predpisane varnostne višine,
ki mora biti za visoko napetost večja od 7 m in za nizko
napetost večja od 6 m.
VI. REŠITVE IN UKREPI ZA VARSTVO OKOLJA,
OHRANJANJE NARAVE, KULTURNE DEDIŠČINE IN
TRAJNOSTNE RABE NARAVNIH DOBRIN
26. člen
(varovanje zraka)
Med gradnjo in obratovanjem je treba preprečiti nastanek poškodb, ki bi povzročile uhajanje plina oziroma plinskega kondenzata. Treba je vlažiti sipek material in nezaščitene
površine ter preprečevati raznos materiala z gradbišča.
27. člen
(varovanje tal)
(1) Gradbene posege s težkimi stroji je treba opravljati
v suhem vremenu.
(2) Nastanek erozijskih pojavov je treba preprečevati s
tehničnimi ukrepi ter ustrezno zatravitvijo in zasaditvijo gradbišč oziroma trase (vegetacijski pokrov), kar je še posebno
pomembno na pobočjih. Po gradnji je treba vrniti reliefu prvotno obliko (zasuti jame, odstraniti kupe jalovine itd.).
(3) Pri poteku plinovoda prek geološko nestabilnih in
labilnih območij je treba izvesti ustrezne geološke raziskave
pred začetkom del in predhodno sanacijo teh površin ter
graditi skladno s pogoji pristojnih geoloških in geomehanskih
služb. Aktivne plazove je treba sanirati podzemno s prečnimi
in vzdolžnimi drenažami.
(4) Na odsekih, na katerih trasa plinovoda poteka po
mokrem in neprepustnem zemljišču, je treba preprečiti dodatno zamočvirjanje zemljišč z vzdolžnimi drenažami, ki bodo
položene v drenažno gramozno nasutje in ovite v politlak
folijo. Drenažno vodo je treba speljati v bližnje vodotoke
oziroma obstoječo kanalizacijo.
28. člen
(varovanje kmetijskih zemljišč)
(1) Vsa gradbena dela je treba izvajati zunaj časa najintenzivnejših poljskih opravil. Gradbišča morajo biti prostorsko
omejena. Med gradnjo je treba ustrezno ravnati s plodno
zemljo (odstranitev in odlaganje horizontov) in jo po gradnji
vrniti v ustreznem vrstnem redu. Na njivskih površinah je
treba depresije, nastale zaradi posedanja zemljine, izravnati
z nasutjem ustrezne prsti.
(2) Treba je preprečiti vse poškodbe, ki bi lahko nastale
zaradi gaženja, nepravilnega odlaganja, mešanja horizontov
in podobno, ter nenadzorovani prevoz po kmetijskih zemljiščih. Vse dovozne poti do kmetij in kmetijskih zemljišč je treba po opravljenih delih vzpostaviti v prvotno stanje. Posegi v
delovnem pasu morajo biti opravljeni tako, da je povzročena
škoda na kmetijskih zemljiščih in motenje posesti teh kmetijskih zemljišč kar najmanjša.
29. člen
(varovanje gozdnih zemljišč)
(1) Posegi v gozd morajo biti opravljeni tako, da je
povzročena škoda na gozdnem rastju in tleh kar najmanjša.
Gradbiščna dela naj se po možnosti izvajajo zunaj vegetacijske dobe. Krčitev drevja bo narejena v delovnem pasu
širine največ 16 m, trajno izkrčena površina pa bo ostala v
pasu 5 m levo in desno od osi plinovoda. Pri poseku gozda je
treba ohranjati nižjo grmovno zarast, višje rastlinstvo pa naj
se tam, kje je mogoče, le zniža. Rob presek mora biti valovit
ter višinsko in horizontalno razčlenjen. Po zgraditvi plinovoda
je treba zasaditi nove gozdne robove z uporabo avtohtonih
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grmovnic in nižjih drevesnih vrst s široko ekološko amplitudo
in veliko obnovitveno sposobnostjo. Projektna dokumentacija za pridobitev gradbenega dovoljenja mora vsebovati
tudi zasaditveni načrt, ki vključuje ureditev vzdolžnega in
prečnega profila gozdnih presek. V koridorju plinovoda je
treba omogočiti rast zeliščne podrasti in grmovnic s plitvim
koreninskim sistemom.
(2) Poseki in odstranitev dreves morajo biti načrtovani
tako, da se prepreči poškodba drevja v okolici. Med gradnjo
je treba zagotoviti obvozne poti za dostop v gozd. Vse dovozne poti do gozda je po opravljenih delih treba vzpostaviti
v prvotno stanje.
(3) Lastnikom gozdov je treba zagotoviti ustrezno odškodnino in pokriti rekultivacijske stroške. Vsakršno urejanje
in izvajanje na območju gozdnih zemljišč mora biti opravljeno
v skladu s pogoji Zavoda za gozdove Slovenije in lastnikov
gozdov.
(4) Brežine ob MRP Šoštanj je treba zasaditi. Za ta
poseg je treba izdelati načrt krajinske ureditve.
30. člen
(varstvo voda in vodne ureditve)
(1) Med gradnjo je treba preprečiti izlitje in spiranje goriva, maziva in drugih strupenih snovi v površinske vode in
podtalnico. Gradnja naj poteka v suhem vremenu oziroma v
obdobju, v katerem je mogoče pričakovati manj padavin.
(2) Trasa plinovoda mora potekati v zakonsko določenih
odmikih od vodnega zemljišča (15 m pri vodotokih 1. reda in
5 m pri vodotokih 2. reda). Kjer prostorske omejitve tega ne
dopuščajo, je dovoljeno plinovod po priobalnem zemljišču
speljati tako, da ne zmanjšuje obstoječe trdnosti brežin.
(3) Na odsekih, na katerih bo plinovod potekal po vodnih in priobalnih zemljiščih, je treba pri dimenzioniranju cevovodov upoštevati tudi prometno obremenitev in predvideti
ustrezno zaščito za čas uporabe strojne mehanizacije med
vzdrževalnimi deli na vodotokih.
(4) Vodotoke je treba prečkati na najkrajši možni način
in njihova sposobnosti odvodnjavanja se ne sme zmanjšati.
Pri prečkanju vodotokov je treba upoštevati naslednje pogoje:
– na območjih, kjer bo treba zaradi prečkanja plinovoda
regulirati vodotoke, naj se načrtuje njihova sonaravna ureditev (delna ohranitev obvodnega rastlinstva in sonaravno
utrjevanje brežin). Zato je treba pri zavarovalnih ukrepih
uporabljati kar največ naravnega materiala (kamen, les, vegetativna zaščita ...);
– pri zemeljskih delih v strugi potokov ne smejo nastati
začasne ali trajne mrtvice;
– v projektni dokumentaciji za pridobitev gradbenega
dovoljenja je treba predvideti tudi ustrezna trajna točkovna
znamenja območij križanja po končanih delih na terenu;
– če se namerava voda pregraditi, zapreti, izčrpati ali
speljati drugam, je treba vsaj sedem dni prej to sporočiti
ribiški organizaciji, ki upravlja ribiški okoliš. Ribiškima družinama Paka in Šempeter je treba predložiti terminski načrt
vseh predvidenih del ter jima omogočiti dostop do gradbišča
in nadzor nad spremembami v vodnem in obvodnem prostoru.
(5) Pri prečkanju večjih vodotokov je treba upoštevati
naslednje pogoje:
– za prečkanje plinovoda mora biti izdelana ustrezna
projektna dokumentacija, ki vsebuje naslednje elemente: tehnično poročilo, situacijo prečkanja, vzdolžni prerez obstoječe
struge z vrisano niveleto morebitne regulacije, prečni prerez
struge na območju prečkanja (v medsebojni oddaljenosti
25 m (najmanj pet prerezov) z vrisanim morebitnim regulacijskim prerezom), detajl zavarovanja (stabilizacija) korita na
območju prečkanja;
– teme zaščitenega plinovoda mora biti pri prečkanju
Savinje na globini najmanj 1,5 m pod povprečnim dnom reke
(gledano v vzdolžni smeri struge);
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– za vodotok, katerega struga je že bila regulirana, velja, da mora biti teme zaščitenega plinovoda najmanj 1,3 m
pod povprečnim dnom potoka ali reke (gledano v vzdolžni
smeri struge). Pri naravni strugi mora biti višinska razlika
vsaj 1,8 m;
– pri prečkanju plinovoda z naravnimi vijugastimi strugami je treba predvideti poglobitev plinovodne cevi tudi na
mestu prečkanja z regulacijsko traso potoka;
– potek poglobljenega dela plinovoda mora na območju
prečkanja potekati v razdalji zgornjih robov brežin struge ter
dodatno po 3 m levo in desno. Prehod plinovodne cevi od
poglobitve na normalno globino mora biti v nagibu 1: 2 ali
položnejši;
– zavarovanje korita na območju prečkanja s plinovodom mora biti zaključeno z ustreznim stabilizacijskim pragom
ter zvezno priključeno na gor- in dolvodno strugo;
– z gradnjo prečnih objektov v koritu ni dopustno zmanjšati vzdolžnega padca potoka, razen če je to v skladu s
splošnimi izhodišči urejanja tega potoka.
(6) Pri prečkanju manjših vodotokov je treba upoštevati
naslednje:
– izdelana mora biti ustrezna projektna dokumentacija
z naslednjimi elementi: tehnično poročilo, prikaz prečkanja
na tem mestu, prečni prerez struge na območju prečkanja v
medsebojni oddaljenosti 25 m (najmanj 3 m) in detajl zavarovanja korita na območju prečkanja;
– pri prečkanju manjših, nestalnih potokov in odvodnikov mora biti teme zaščitenega plinovoda minimalno 1,1 m
pod povprečnim dnom (gledano v vzdolžni smeri struge), če
je bil potok že reguliran. Pri naravni strugi mora biti višinska
razlika vsaj 1,5 m;
– predvidena je montaža tovarniško obbetonirane cevi,
debelina betona 7 cm. Obloga cevi je dodatna mehanska
zaščita za izolacijo. Strugo bo treba po položitvi plinovoda
urediti in utrditi s kamnito (skalometno) zložbo;
– poglobljeni del plinovoda mora na območju prečkanja
potekati v razdalji zgornjih robov brežin struge ter dodatno po
1 m levo in desno. Prehod plinovodne cevi od poglobitve na
normalno globino mora biti v nagibu 1: 2 ali položnejši;
– pri prečkanju plinovoda z naravnimi vijugastimi strugami potokov je treba predvideti ustrezno poglobitev plinovodne
cevi tudi na mestu prečkanja z regulacijsko traso potoka;
– zavarovanje korita na območju prečkanja s plinovodom mora biti zaključeno z ustreznim stabilizacijskim pragom
ter zvezno priključeno na gor- in dolvodno obstoječo strugo;
– teme cevi mora biti na globini najmanj 1,5 m pod
dnom urejenih oziroma 2 m pod dnom neurejenih hudournikov. Na tej globini mora cev potekati v razdalji med spodnjima
robovoma brežin in še 3 do 5 m na vsako stran pri urejenih
vodotokih oziroma v razdalji med zgornjima robovoma brežin
ter še 3 do 5 m na vsako stran pri neurejenih vodotokih. Na
območju križanja morajo biti dno struge in brežine vodotoka
ustrezno zavarovani.
31. člen
(hidromelioracijska ureditev)
Plinovod je treba vkopati najmanj 50 cm pod drenažne cevi. Drenažni sistem se mora po zgraditvi plinovoda
vzpostaviti v prvotno stanje. Zbite površine je treba globoko
podorati in dodatno kemično izboljšati kakovost zemlje na
celotnem delovnem pasu oziroma območju drenov.
32. člen
(varstvo živali)
(1) Posek rastlinstva in priprava gradbišč naj se izvajata
zunaj razmnoževalnih ciklusov živali, torej od pozne jeseni
do zgodnje pomladi. Gradbišča morajo biti po gradnji, kjer je
le mogoče, vrnjena v prvotno stanje (zasaditev z avtohtonim
rastlinstvom). To je pomembno zlasti pri vodotokih s pripadajočim obvodnim pasom – selitvenem koridorju za živali.
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(2) Na odsekih, kjer se trasa plinovoda približa vodnim
površinam, naj bodo dela izvedena tako, da ne bodo ogrožala obrežnega rastlinstva, ribjih vrst in drugih vodnih organizmov. Na območjih, kjer bodo narejeni posegi v vodni
prostor, je treba paziti na drstišča rib in opraviti delo zunaj
obdobja drsti. Zaradi gradnje plinovoda se nikakor ne smejo
zasipavati vodne površine.
(3) Dela, ki neposredno posegajo v vodni prostor je
treba načrtovati tako, da se izvedejo zunaj drstne dobe
(prepoved med zimsko drstjo salmonidov od novembra do
februarja in med spomladansko drstjo od aprila do julija). Pri
gradnji naj se z gradbenimi stroji ne posega v vodni prostor
oziroma le, kolikor je nujno. Dela naj bodo izvedena tako, da
se ohranja povezanost in celovitost vodnega prostora, tako
pa prehajanja vodnih živali.
(4) Pri potrebnem betoniranju je treba preprečiti, da bi
se betonske odplake izcejale v vodo. Načrtovana mora biti
odstranitev vseh ostankov gradbenega materiala in kakršnih
koli odpadkov na primerno odlagališče, saj se med gradnjo
in po njej ne sme odlagati nikakršen gradbeni material ali
onesnaževati voda z nikakršno snovjo z območja delovišča,
ki je strupena za ribe in druge vodne organizme.
(5) Mrtvice in druge vodne površine se ne smejo uporabiti za odlaganje ali izpuščanje nikakršnega odpadnega materiala. Dovozne poti do delovnega območja naj se načrtujejo
po že obstoječih poteh, novi dovozi in odvozi pa morajo biti
oddaljeni vsaj 50 m od vodnih teles.
33. člen
(ohranjanje narave)
(1) Vpliv na brežine in struge vodotokov je treba omiliti s
čim manjšim posegom v obrežno rastlinstvo in s preprečevanjem »divjega« prečkanja vodotokov s strojno mehanizacijo.
Vzdolž odseka trase, ki poteka skozi gozd, naj se odstranitev
rastlinstva kar najbolj omeji. V zaščitnem pasu naj se nasadijo počasi rastoči avtohtono drevje in grmovnice. Poseki
grmovnega in drevesnega rastlinstva morajo biti opravljeni
zunaj gnezditvene sezone.
(2) Predvidene travnate površine naj se zasejejo s senenim drobirjem, ki se pridobi na bližnjih travnikih, in ne s
trgovskimi travno-deteljnimi mešanicami.
(3) Za katero koli izvajanje na območju naravnih vrednot
oziroma pričakovanih naravnih vrednot, ekološko pomembnem območju in varovanem območju je treba zagotoviti naravovarstveni nadzor. Pristojne inštitucije morajo biti pravočasno obveščene o začetku del.
(4) Na območju visokovrednih biotopov se ne smejo
odlagati presežki materiala iz izkopov.
(5) Na območju pričakovanih naravnih vrednot ali v
njegovi neposredni bližini se o morebitnem odkritju najdb
ali posebnosti obvesti organizacija, pristojna za ohranjanje
narave, da pripravi usmeritve glede ravnanja ob odkritju.
(6) Vsa dela se izvajajo podnevi, ponoči pa le v izjemnih
primerih in na omejenem območju.
(7) Pri izvajanju posegov v prostor se upoštevajo usmeritve, izhodišča in pogoji za varstvo naravnih vrednot ter ohranjanje biotske raznovrstnosti, ki so navedeni v strokovnem
gradivu Naravovarstvene smernice za pripravo državnega
lokacijskega načrta za prenosni plinovod R25D Šentrupert–
Šoštanj (Zavod Republike Slovenije za varstvo narave, Območna enota Celje, št. 1-III-124/3-O-04, avgust 2004) in so
priloga tej uredbi. Trasa plinovoda prečka Savinjo, ki je v tem
delu naravna vrednota državnega pomena (identifikacijska
št. 269V), ekološko pomembno območje (identifikacijska št.
16800) ter posebno varstveno območje (območje Natura
2000) (identifikacijska št. SI3000067).
34. člen
(varovanje kulturne dediščine)
(1) Objekte in območja kulturne dediščine je treba varovati pred poškodbami ali uničenjem tudi med gradnjo – čeznje
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ne smejo potekati gradbiščne poti, obvozi, vanje ne smejo biti
premaknjene ureditve vodotokov, namakalnih sistemov, komunalna energetska in telekomunikacijska infrastruktura, na
njih se ne sme odlagati materiala.
(2) Treba je zagotoviti:
– rezervatno varstvo arheološke dediščine (Gorenje
– Arheološko najdišče sv. Janez Krstnik (EŠD 4263)),
– na vseh odprtih neurbaniziranih površinah znotraj trase in funkcionalnih objektov plinovoda izvedbo ekstenzivnih
in podpovršinskih terenskih pregledov,
– na vseh odprtih in neurbaniziranih površinah znotraj
trase in funkcionalnih objektov plinovoda analizo aeroposnetkov,
– izvedbo intenzivnih terenskih pregledov na območjih,
za katera bodo aerofotografija, ekstenzivni in podpovršinski
terenski pregledi odkrili, da so morebitna arheološka najdišča,
– geofizikalne meritve na območjih, ki bodo ugotovljena
kot morebitno arheološko najdišče,
– izvedbo zavarovalnega izkopavanja na morebitnih
arheoloških najdiščih na trasi plinovoda, vključno s postizkopavalnimi postopki; opozarjamo, da so glede na rezultate
arheoloških raziskav lahko zahtevane tudi posebne tehnične
rešitve ali po potrebi večje spremembe prostorskih izvedbenih načrtov,
– kritje stroškov površinskih pregledov, morebitnega arheološkega izkopavanja in arheološkega nadzora – po Zakonu o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 7/99),
– stalen arheološki nadzor nad vsemi zemeljskimi deli
v sklopu izvedbe prostorske ureditve (o poteku nadzora se
investitor predhodno dogovori z Zavodom za varstvo kulturne
dediščine Slovenije, Območno enoto Celje).
(3) Deli arheološke dediščine, ki so bili najdeni med
izvedbo posegov v prostor, naj če je le mogoče, ostanejo,
kjer so.
(4) Treba je dokumentirati stanje pred začetkom zemeljskih del, in sicer foto- in videoposnetek prostora dediščine.
Dokumentacija mora biti izdelana po navodilih Zavoda za
varstvo kulturne dediščine Slovenije, Območne enote Celje,
in hranjena pri njem.
(5) Kapelica pri Braslovčah (ob cesti R3-731 Braslovče–Parižlje) in kapelica v Šmartnem ob Paki se ohranita
v obstoječem stanju, med gradnjo pa ju je treba dodatno
zaščititi z lesenim opažem.
35. člen
(varstvo pred hrupom)
(1) Hrup med gradnjo je treba zmanjšati z ustreznim
načrtovanjem poteka gradbenih posegov ter uporabo manj
hrupnih delovnih strojev in transportnih vozil. Dela je treba
izvajati med 7. in 19. uro.
(2) Na najbolj izpostavljenih mestih v bližini stanovanjskih objektov se postavizačasne protihrupne pregrade. Te
morajo zaslanjati neposredne poti med viri hrupa in izpostavljenimi mesti. Vrsto in način postavitve protihrupne ograde
mora določiti strokovnjak na podlagi izmerjenih prekoračitev
hrupa po začetku izvajanja del.
36. člen
(ravnanje z odpadki)
(1) Zeleni odrez je treba ločeno odvažati na odlagališče
komunalnih odpadkov ali v organizirane zbirne centre.
(2) Mešanico zemlje in kamenja ter zemeljskega izkopa
je treba uporabiti za zasipanje jarka plinovodne cevi. Presežki se uporabijo kot nasipni material drugje ali kot prekrivni sloj
na odlagališčih.
(3) Ostanke gradbenega materiala (beton ipd.) je treba,
če gre za večjo količino, oddati v predelavo (drobljenje, separiranje) ali odstranjevanje. Možna je uporaba v gradbeništvu
(nasipni material).
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(4) Odpadno embalažo je treba na gradbišču zbirati
ločeno po vrstah materiala (papirna in kartonska embalaža,
plastična embalaža, kovinska embalaža …) in zagotoviti
odvoz na najbližje odlagališče komunalnih odpadkov ali v
zbirni center.
(5) Odpadne vode pri izvajanju tlačnega preizkusa je
treba po opravljenem preizkusu filtrirati in odvajati v okolico.
(6) Ločeno zbiranje je treba zagotoviti za embalažo
epoksidnih smol, sredstev za antikorozijsko zaščito in organskih topil. Enako velja za morebitno odpadno mazalno olje
delovnih strojev.
(7) Odpadno olje in kondenzat filterseparatorjev, ki nastajata med obratovanjem plinovoda, je treba oddajati pooblaščenemu zbiralcu odpadnega olja.
37. člen
(varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami)
(1) Ureditve je treba načrtovati tako, da bodo pri gradnji in obratovanju izvedeni vsi ukrepi, da ob poplavi ne bo
škodljivega vpliva na vode in vodni režim, da ne bo drugih
škodljivih vplivov na okolje in da se poplavna ogroženost
območja ne bo povečala.
(2) Pri gradbenih delih je treba strogo upoštevati ustrezne postopke pri ravnanju z gorivom in mazivom.
(3) Upoštevati je treba prostorske, gradbene in tehnične
ukrepe varstva pred požarom, zlasti pa zagotoviti:
– pogoje za varen umik ljudi, živali in premoženja,
– potrebne odmike med objekti ali potrebno protipožarno ločitev,
– prometne in delovne površine za intervencijska vozila,
– vire za zadostno oskrbo z vodo za gašenje.
(4) Pri projektiranju in graditvi objektov, napeljav, opreme in postrojev se morajo upoštevati ukrepi varstva pred
požarom, zlasti za:
– zmanjšanje možnosti nastanka požara,
– pravočasno odkrivanje požara in obveščanje o njem,
– učinkovito in varno gašenje požara ter reševanje v
objektih in iz njih,
– zagotovitev prometnih in delovnih površin za intervencijska vozila.
(5) Za zaščito pred požarom mora biti plinovod z vsemi
napravami zgrajen skladno s predpisi, ki urejajo področje
varstva pred požarom.
(6) Za vzdrževanje in nadzor mora investitor zagotoviti
ustrezno službo.
VII. ETAPNOST IZVEDBE
38. člen
(1) Načrtovani posegi se lahko izvajajo v treh funkcionalno zaključenih celotah po naslednjih etapah:
1. etapa: gradnja vseh ureditev, predvidenih s to
uredbo,
2. etapa: gradnja MRP Braslovče,
3. etapa: gradnja MRP Šmartno ob Paki.
(2) Etapa 1 se izvede najprej, drugi dve pa sta med
seboj časovno neodvisni.
VIII. OBVEZNOSTI INVESTITORJEV IN IZVAJALCEV
39. člen
(spremljanje stanja)
(1) Investitor mora zagotoviti celosten načrt in izvajanje spremljanja stanja za področja, ki jih določa Poročilo o
vplivih na okolje. Pri določitvi točk tega spremljanja je treba
smiselno upoštevati že izvedene meritve ničelnega stanja,
določila te uredbe in smernice nosilcev urejanja prostora.
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V delih, kjer je to mogoče, ga je treba prilagoditi in uskladiti z drugimi obstoječimi državnimi in lokalnimi spremljanji
stanja kakovosti okolja. Pri fizičnih meritvah stanja sestavin
je treba zagotoviti vsaj tolikšno število točk nadzora, da se
pridobi verodostojen podatek o stanju posamezne sestavine
okolja. Točke spremljanja stanja je treba zavarovati tako, da
je omogočeno neprekinjeno pridobivanje podatkov. Podatki
spremljanja stanja so javni, investitor pa poskrbi za njihovo
dostopnost.
(2) Poleg okoljevarstvenih ukrepov, določenih s to uredbo, je investitor dolžan zagotoviti dodatne ustrezne ukrepe na
podlagi rezultatov spremljanja stanja, ki so:
– dodatne tehnične in prostorske rešitve,
– dodatna zasaditev in vegetacijska zgostitev,
– sanacije, povečanje zmogljivosti ali zgraditev novih
naprav,
– sprememba rabe prostora in objektov,
– drugi ustrezni ukrepi.
40. člen
(organizacija gradbišča)
(1) Poleg ukrepov, določenih v tej uredbi, morata investitor in izvajalec med gradnjo in po njej tudi:
– zavarovati gradbišče tako, da bosta zagotovljeni varnost in nemotena raba sosednje posesti,
– zagotoviti nemoten potek prometa na obstoječem
cestnem omrežju; ob zastojih ali ovirah na cestah je treba
vzpostaviti obvoze, jih ustrezno označiti in o tem obveščati
uporabnike cest.
(2) Med izvajanjem del mora investitor zagotoviti spremljanje in nadzor stanja na gradbišču.
41. člen
(dodatne obveznosti)
Poleg obveznosti, navedenih v predhodnih členih te
uredbe, so obveznosti investitorjev in izvajalcev naslednje:
– pred začetkom del je treba pravočasno obvestiti upravljavce komunalnih, energetskih, telekomunikacijskih objektov in naprav ter upravljavce prometne infrastrukture, z njimi
evidentirati obstoječe objekte in naprave ter uskladiti vse
posege na območje objektov in naprav in v njihove varovalne
pasove;
– pred začetkom gradnje je treba skleniti pogodbo o
ustanovitvi stvarne služnosti za potek plinovoda po zemljišču
javne železniške infrastrukture – javno dobro;
– zaradi posega v vodno ali priobalno zemljišče (prečkanja vodotokov), ki je v lasti Republike Slovenije, mora
investitor skleniti pogodbo o ustanovitvi služnosti v skladu
s stvarnopravnimi predpisi. Pogodba daje pravico graditi na
vodnem ali priobalnem zemljišču, ki je v lasti države, in jo je
treba skleniti pred pridobitvijo gradbenega dovoljenja;
– pred začetkom gradnje je treba zagotoviti strokovni
odkaz dreves v skladu z Zakonom o gozdovih. Odkaz izvedejo pooblaščeni delavci Zavoda za gozdove Slovenije;
– pred začetkom izvajanja gradbenih del mora investitor
priskrbeti naročilo za prevzem gradbenih in drugih odpadkov
ali pa prevoz, njihovo predelavo in odstranjevanje. Enega
od izvajalcev del je treba pooblastiti za opravila, povezana
z oddajo odpadkov zbiralcu gradbenih odpadkov. Investitor
mora zagotoviti, da izvajalci na gradbišču začasno skladiščijo gradbene odpadke ločeno po vrstah s klasifikacijskega
seznama;
– zagotoviti ali nadomestiti je treba dostop in dovoz do
obstoječih objektov in zemljišč;
– promet med gradnjo mora biti organiziran tako, da ni
zastojev;
– onesnaženje ceste med gradnjo je treba preprečiti
oziroma cesto sproti čistiti;
– zaradi varnosti prometa je treba izkopane jarke označiti in zavarovati, še posebno ponoči;
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– zagotoviti je treba nemoteno komunalno, energetsko
in telekomunikacijsko oskrbo objektov prek obstoječih infrastrukturnih omrežij, objektov in naprav;
– med gradnjo je treba zagotoviti vse potrebne varnostne ukrepe in organizacijo na gradbišču, da se prepreči
onesnaženje okolja in voda zaradi transporta, skladiščenja in
uporabe tekočega goriva in drugih škodljivih snovi, oziroma
ob nezgodi zagotoviti takojšnje ukrepanje za to usposobljenih
oseb;
– objekte in naprave je treba med gradnjo ustrezno zaščititi, po gradnji pa morebitne nastale poškodbe sanirati;
– pri gradbenih delih v bližini obstoječih dreves in
grmovnic je treba te ustrezno zaščititi (DIN 18920, 3). Potreba, vrsta, obseg in čas zaščitnega posega so odvisni od
obstoječih dreves in rastlinskih sestojev, pa tudi od vrste,
obsega in trajanja gradbenega posega;
– po zgraditvi plinovoda je treba na območju gradbišč
in začasnih odlagališč vzpostaviti prvotno stanje. Zagotoviti
je treba redno vzdrževanje zasajenih površin z redno košnjo
in nadomestnimi zasaditvami;
– za strokovno delo Zavoda za gozdove Slovenije morajo biti med gradnjo in obratovanjem predvidena finančna
sredstva;
– lastnikom gozdov je treba dati ustrezno odškodnino in
pokriti rekultivacijske stroške;
– ob povzročitvi škode na ribah ali ribolovni vodi mora
investitor povrniti dejansko škodo ribiški organizaciji, ki upravlja ribolovno vodo;
– v najkrajšem možnem času je treba odpraviti morebitne negativne posledice in poravnati nastalo škodo v prostoru, ki bi nastala zaradi gradnje in obratovanja plinovoda iz
tega državnega lokacijskega načrta;
– za preprečitev poškodb na plinovodu zaradi zemeljskih del nepooblaščenih oseb brez tehnične dokumentacije
je treba seznanjati prebivalstvo ob trasi plinovoda s pravili in
postopki v zaščitnem pasu plinovoda;
– ker trasa načrtovanega plinovoda poteka tudi po
območju, na katerem je predvideno izvajanje ukrepov za
zagotavljanje poplavne varnosti po predvidenem državnem
lokacijskem načrtu (dana je pobuda ministru za okolje in
prostor) »Ureditev Savinje za zagotavljanje poplavne varnosti
urbaniziranih območij od Ločice ob Savinji do Letuša«, je ves
čas potrebno skrbeti za usklajevanje obeh ureditev.
IX. ODSTOPANJA
42. člen
(1) Vse stacionaže in dimenzije, navedene v tej uredbi,
se natančneje določijo v projektni dokumentaciji za pridobitev
gradbenega dovoljenja.
(2) Pri uresničevanju državnega lokacijskega načrta so
dopustna odstopanja od tehničnih rešitev, določenih s to
uredbo, če se v nadaljnjem podrobnejšem proučevanju energetskih, tehnoloških, geoloških, hidroloških, geomehanskih in
drugih razmer poiščejo tehnične rešitve, ki so oblikovalsko,
energetsko-tehnično, tehnološko ali okoljevarstveno primernejše ter ne poslabšujejo prostorskega in okoljskega stanja.
Ta odstopanja ne smejo biti v nasprotju z javnim interesom,
z njimi pa morajo soglašati organi in organizacije, v delovno
področje katerih spadajo.
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četrtem odstavku 3. člena te uredbe, se začasno ureja s tem
državnim lokacijskim načrtom, njegova določila po končanih
ureditvah prenehajo veljati, posegi na to območje pa se naprej urejajo v skladu z občinskimi prostorskimi akti.
45. člen
(občinski prostorski akti)
(1) Z dnem uveljavitve te uredbe se za ureditveno območje iz 3. člena te uredbe šteje, da so spremenjeni in dopolnjeni naslednji občinski prostorski akti:
a) spremembe in dopolnitve dolgoročnega načrta občine Žalec za obdobje 1986–2000 – za občino Braslovče
(Uradni list RS, št. 21/90 in 82/04), ter spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega družbenega načrta občine Žalec – za občino Braslovče
(Uradni list RS, št. 34/92, 69/93, 7/94, 11/94, 20/94, 76/94,
77/94, 13/96, 35/96, 43/96, 72/97, 7/98, 11/99, 28/99, 37/99,
98/00 in 82/04),
b) spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin dolgoročnega načrta občine Velenje za obdobje 1986–2000,
dopolnjenega 1988 in 1990, ter družbenega načrta občine
Velenje za obdobje 1986–1990 – za občino Šmartno ob Paki,
dopolnjenega 1997, 1997/1 in 1997/2 (Uradni vestnik Mestne
občine Velenje, št. 7/98, 10/99, 8/00 in 14/04),
c) spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin dolgoročnega načrta občine Velenje za obdobje 1986–2000 – za
občino Šoštanj (Uradni list občine Šoštanj, št. 7/00 in 5/04),
dopolnjenega leta 1989 (Uradni vestnik občine Velenje, št.
6/1990), in srednjeročnega družbenega načrta občine Velenje za obdobje 1986–1990 – za občino Šoštanj (Uradni list
občine Šoštanj, št. 7/00 in 5/04).
(2) Z dnem uveljavitve te uredbe na ureditvenem območju iz njenega 3. člena prenehajo veljati določila:
a) Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za del območja Občine Žalec z oznako PUP2,
b) Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za ureditvena območja naselij ter območje odprtega prostora Občine
Šmartno ob Paki (Uradni vestnik MOV, št. 11/01 in 11/02),
c) Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za izjemne
posege na osnovi sprememb in dopolnitev planskih aktov
občine Šmartno ob Paki v letu 2002 (Uradni vestnik MOV,
št. 15-A/04),
d) Odloka o lokacijskem načrtu za center Šmartno ob
Paki (Uradni vestnik MOV št. 14/04),
e) Odloka o začasnih prostorskih ureditvenih pogojih za
območje planske celote 05, ki vključuje ureditvena območja
naselij Kavče, Podkraj (zahodni del), zaselka Tajna, naselij
Podgorje in Lokovica z razloženimi deli (Uradni vestnik občine Velenje, št. 11/88 in 9/93, in Uradni list občine Šoštanj,
št. 7/00 in 1/05),
f) Odloka o ureditvenem načrtu za industrijsko cono
TEŠ (Uradni vestnik občine Velenje, št. 6/91, in Uradni list
občine Šoštanj, št. 7/05).
46. člen

X. NADZOR

(začetek veljavnosti)

43. člen
Nadzor nad izvajanjem te uredbe opravlja Ministrstvo za
okolje in prostor, Inšpektorat Republike Slovenije za okolje
in prostor.

Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

XI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
44. člen
(vzpostavitev prejšnjega stanja)
Šteje se, da so ureditve končane, ko je za posege pridobljeno uporabno dovoljenje. Območje, navedeno v tretjem in

Št. 00719-102/2006/5
Ljubljana, dne 20. decembra 2006
EVA 2006-2511-0214
Vlada Republike Slovenije
dr. Milan Zver l.r.
Minister
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Uredba o določitvi zunanje meje priobalnega
zemljišča na nekaterih zemljiških parcelah ob
potoku Koren v Mestni občini Nova Gorica

Na podlagi četrtega odstavka 14. člena Zakona o vodah
(Uradni list RS, št. 67/02, 110/02 – ZGO-1, 2/04 – ZZdrl-A in
41/04 – ZVO-1) izdaja Vlada Republike Slovenije

UREDBO
o določitvi zunanje meje priobalnega zemljišča
na nekaterih zemljiških parcelah ob potoku
Koren v Mestni občini Nova Gorica
1. člen
Ta uredba določa zunanjo mejo priobalnega zemljišča
na nekaterih zemljiških parcelah na levem in desnem bregu
potoka Koren in vodotoka Kanal Koren in v območju suhega
zadrževalnika Pikolud v mestni občini Nova Gorica zaradi
urejanja voda in omogočanja splošne rabe vodnega dobra.
2. člen
Zunanja meja priobalnega zemljišča na levem in desnem bregu potoka Koren in vodotoka Kanal Koren, ki je določena gorvodno od suhega zadrževalnika Pikolud, nad koto
100,00 m.n.v., sega pet metrov od zunanje meje vodnega
zemljišča potoka Koren in vodotoka Kanal Koren.
3. člen
(1) Zunanja meja priobalnega zemljišča na desnem bregu potoka Koren poteka v k.o. Nova Gorica, po zemljiščih
parc. št. 1950/1, 1466, 1465, 1464/24, 1464/26, 1464/25,
1464/2, 1462/56, 1462/57, 1462/18, 1462/19, 1462/20,
1462/21, 1462/22, 1462/23, 1462/24, 1462/25, 1462/26,
1462/27, 1462/28, 1462/29, 1462/30, 1462/46, 1462/48,
1462/47, 1462/53, 1462/51, 1462/35, 1462/36, 1462/37,
1462/38, 1462/39, 1462/40, 1462/41, 1464/19, 1444, 1464/3,
1443, 1464/2, 1442, 1437/1, 1436/1, 1435, 1436/2, 1436/3,
1436/4, 1436/5, 1436/6, 1436/7, 1436/8, 1436/9, 1436/10,
1436/11, 1952, 1323/1, 1323/7, 1323/6, 1323/5, 1323/4,
1323/3,1323/2, 1324/2, 1324/1, 1324/14, 1324/13, 1324/12,
1324/11, 1324/10, 1324/9, 1324/15, 1325/3, 1327/1, 1327/8,
1329/2, 1329/3, 1335/17, 1335/18, 1327/36, 1327/37, 1327/3,
1327/39, 1327/38, 1327/40, 1331/4, 1327/23, 1327/22,
1331/1, 1331/3, 1331/6, 1331/2, 1327/19, 1327/21, 1332/3,
1327/34, 1327/17, 1332/2, 1332/6, 1332/1, 1327/15, 1327/15,
1327/13, 1327/33, 1327/13, 1327/16, 1327/12, 1327/31,
1333/1, 1333/3, 1327/32, 1327/13, 1271/8, 1271/1, 1271/5,
1334/1, 1271/2, 1271/7, 1271/2, 1271/3, 1271/4, 1271/6,
1273, 1275/1, 1275/2, 1276/2, 1276/1, 1278, 1280, 1289,
1269/1, 1269/7, 1942/1, 1934/1, 1004/2, 1004/2 in 1013/1,
1012, 1007, 1008, 1009, 1010, 1012, 1011, 1004/1, 1013/1,
1018/1, 1002, 1003, 1935/1, 1019/6, 957, 910, 854, 1333/2,
1019/1 in 1013/1.
(2) Zunanja meja priobalnega zemljišča iz prejšnjega
odstavka je določena s točkami državnega koordinatnega
sistema iz Priloge 1, ki je sestavni del te uredbe.
4. člen
(1) Zunanja meja priobalnega zemljišča na levem bregu
potoka Koren poteka v k.o. Nova Gorica, po zemljiščih parc.
št. 1950/1, 1493/5, 1491, 1490, 1488, 1489, 1489, 1956/1,
1467/2, 1467/1, 1468/1, 1469/1, 1470/1, 1470/2, 1471, 1477,
1473/1, 1472, 1316, 1315/1, 1315/1, 1315/2, 1314/1, 1314/1,
1314/1, 1311/2, 1311/3, 1302, 1302, 1298/2, 1299, 1298/1,
1297, 1292, 1291, 1291, 1934/1, 1291, 1291, 1957, 1934/1,
1967, 1967, 1934/1, 1967, 990, 990, 991/1, 991/1, 989,
989, 988, 987, 986, 987, 986, 985, 985, 982, 981, 983, 980,
984, 889, 887, 886, 888, 883, 884, 882, 880, 885, 879, 878,
878, 872, 881, 871/2, 992, 1000/3, 1000/2, 1000/1, 1001/9,
1001/8, 1001/7, 993, 1001/6, 1001/5, 994, 962, 963, 964,
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965, 979/2, 979/1, 978, 1934/1, 908/2, 908/1, 910, 854/113,
854/27, 854/106, 910, 911/1, 911/7, 977/4, 976, 977/3, 977/1,
968, 966, 957, 958, 960, 961, 959, 1001/2, 1001/3, 1001/4,
1001/5, 999/3, 999/14, 999/11 in 999/13.
(2) Zunanja meja priobalnega zemljišča na levem bregu
potoka Koren poteka v k.o. Rožna Dolina, po zemljiščih parc.
št. 824, 819/1, 412/1, 411/1, 406, 407, 408, 411/4, 411/3,
411/5, 411/2, 409, 410, 403, 398/1, 825, 398/2, 397, 398/4,
398/5, 387/3, 384, 387/1, 387/2, 396/3, 395/1, 396/3, 396/4,
396/2, 393/2, 396/1, 395/2, 393/3, 388, 389, 390, 393/1, 394
in 398/3.
(3) Zunanja meja priobalnega zemljišča iz prvega in
drugega odstavka tega člena je določena s točkami državnega koordinatnega sistema iz Priloge 2, ki je sestavni del
te uredbe.
5. člen
Podatek o širini in zunanji meji priobalnega zemljišča
iz 3. in 4. člena te uredbe se vnese kot podatek v zemljiški
kataster oziroma v evidenco pravnih režimov v skladu s
predpisi, ki urejajo evidentiranje nepremičnin, državne meje
in prostorskih enot.
6. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00719-103/2006/7
Ljubljana, dne 20. decembra 2006
EVA 2006-2511-0205
Vlada Republike Slovenije
dr. Milan Zver l.r.
Minister
Priloga 1
Koordinate točk, ki določajo zunanjo mejo
priobalnega zemljišča na nekaterih zemljiških parcelah
na desnem bregu potoka Koren
Točka
D-1
D-2
D-3
D-4
D-5
D-6
D-7
D-8
D-9
D-10
D-11
D-12
D-13
D-14
D-15
D-16
D-17
D-18
D-19
D-20
D-21

Y
394657,60
394686,38
394713,90
394732,20
394776,34
394973,13
395062,58
395273,89
395348,13
395381,98
395420,65
395438,89
395600,35
395638,95
395678,65
395722,05
395754,40
395771,09
395779,98
395807,87
395846,48

X
90794,92
90772,55
90750,55
90743,45
90734,18
90715,38
90700,07
90649,35
90622,72
90606,89
90583,87
90571,03
90472,47
90453,40
90439,96
90431,88
90428,99
90427,57
90428,00
90473,87
90537,60
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D-22
D-23
D-24
D-25
D-26
D-27
D-28
D-29
D-30
D-31
D-32
D-33
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395875,02
395895,85
395914,79
395919,89
395936,72
395941,10
395994,63
396000,08
396054,85
396059,05
396051,57
396092,01

Uradni list Republike Slovenije
90591,62
90640,89
90697,61
90702,01
90751,19
90801,95
90767,25
90763,72
90728,24
90725,52
90712,69
90686,79
Priloga 2

Koordinate točk, ki določajo zunanjo mejo priobalnega
zemljišča na nekaterih zemljiških parcelah na levem bregu
potoka Koren
Točka
L-1
L-2
L-3
L-4
L-5
L-6
L-7
L-8
L-9
L-10
L-11
L-12
L-13
L-14
L-15
L-16
L-17
L-18
L-19
L-20
L-21
L-22
L-23
L-24
L-25
L-26
L-27
L-28
L-29
L-30
L-31
L-32
L-33
L-34
L-35
L-36

Y
394631,03
394657,90
394686,77
394720,43
394770,22
394966,91
395074,62
395262,05
395292,36
395331,78
395367,86
395462,37
395488,16
395514,35
395596,16
395620,42
395655,96
395694,38
395758,40
395768,97
395779,69
395786,98
395812,09
395827,11
395845,98
395890,73
395898,04
395897,16
395898,14
395897,40
395894,18
395887,65
395880,06
395875,33
395892,75
395914,57

X
90768,53
90738,83
90717,46
90701,70
90690,81
90668,83
90652,08
90605,05
90594,45
90577,44
90559,76
90501,52
90486,94
90469,28
90420,03
90409,12
90397,01
90388,93
90379,25
90327,73
90302,83
90289,57
90280,08
90254,43
90226,13
90223,99
90233,66
90259,20
90283,42
90305,82
90332,96
90361,87
90373,91
90392,14
90394,81
90392,96

L-37
L-38
L-39
L-40
L-41
L-42
L-43
L-44
L-45
L-46
L-47
L-48
L-49
L-50
L-51
L-52
L-53
L-54
L-55
L-56
L-57
L-58
L-59
L-60
L-61
L-62
L-63
L-64
L-65
L-66
L-67
L-68
L-69
L-70
L-71
L-72
L-73
L-74
L-75
L-76
L-77
L-78
L-79
L-80
L-81
L-82
L-83
L-84
L-85
L-86
L-87
L-88
L-89
L-90
L-91

395945,47
395965,77
395983,64
395995,40
396012,11
396049,65
396081,54
396119,35
396166,95
396203,55
396213,35
396223,22
396216,06
396216,07
396219,79
396233,56
396239,50
396234,35
396245,73
396252,82
396261,80
396326,26
396339,77
396331,13
396331,05
396341,87
396348,83
396357,12
396372,36
396403,40
396419,35
396435,30
396446,56
396458,02
396491,35
396500,23
396513,93
396523,30
396536,54
396558,80
396575,94
396583,85
396590,30
396608,34
396613,79
396629,83
396639,65
396651,57
396665,96
396675,00
396679,23
396686,70
396692,43
396697,29
396679,55

90407,07
90416,97
90418,59
90429,18
90434,12
90434,34
90434,71
90423,76
90421,76
90398,18
90383,09
90370,53
90348,66
90335,58
90316,65
90315,22
90300,82
90274,84
90250,22
90208,30
90185,96
90157,71
90210,66
90243,20
90254,48
90286,99
90299,48
90307,00
90313,19
90320,13
90314,98
90314,45
90310,58
90301,71
90280,47
90265,43
90274,35
90284,20
90289,41
90278,66
90262,15
90263,59
90267,14
90262,78
90256,43
90250,52
90250,16
90243,82
90238,13
90237,84
90270,52
90282,60
90298,27
90320,46
90313,14
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L-92

396671,78

90307,25

L-140

397106,39

90602,44

L-93

396647,26

90310,44

L-141

397129,88

90612,72

L-94

396615,38

90313,38

L-142

397124,30

90638,21

L-95

396597,64

90325,79

L-143

397106,40

90650,48

L-96

396577,02

90333,45

L-144

397088,44

90646,38

397077,05

90655,60

L-97

396551,93

90345,06

L-145

L-98

396530,20

90359,20

L-146

397066,55

90662,05

397047,28

90665,22

L-99

396517,72

90371,66

L-147

L-100

396532,66

90410,96

L-148

397002,43

90666,95

L-101

396532,60

90430,00

L-149

396993,60

90664,60

L-150

396986,11

90665,16

L-151

396974,84

90670,88

L-152

396955,21

90674,39

L-153

396876,40

90667,59

L-154

396860,40

90672,90

L-155

396853,57

90687,23

L-156

396859,80

90701,60

L-157

396871,01

90709,65

D-34

396109,32

90670,10

D-35

396084,67

90641,76

D-36

396079,08

90623,41

D-37

396082,88

90617,67

D-38

396094,60

90615,45

D-39

396113,29

90620,10

D-40

396153,19

90630,76

D-41

396206,49

90647,33

D-42

396267,82

90684,15

D-43

396298,80

90708,44

D-44

396304,04

90716,12

D-45

396310,66

90745,14

D-46

396309,11

90759,31

D-47

396340,33

90778,46

D-48

396428,25

90810,07

D-49

396452,30

90803,82

D-50

396464,72

90772,27

D-51

396474,09

90763,27

D-52

396496,51

90766,38

D-53

396526,73

90779,08

D-54

396529,07

90757,15

D-55

396540,81

90727,18

D-56

396544,17

90706,05

D-57

396593,80

90710,20

L-102

396502,04

90425,98

L-103

396473,46

90414,41

L-104

396464,02

90413,34

L-105

396438,39

90417,44

L-106

396424,60

90417,55

L-107

396408,03

90424,19

L-108

396367,63

90433,01

L-109

396348,06

90444,23

L-110

396321,76

90466,77

L-111

396301,55

90489,50

L-112

396301,63

90493,91

L-113

396320,96

90510,87

L-114

396349,45

90523,98

L-115

396366,81

90527,95

L-116

396409,38

90525,14

L-117

396429,16

90518,17

L-118

396451,22

90513,47

L-119

396474,71

90517,72

L-120

396498,11

90519,05

L-121

396521,00

90514,46

L-122

396547,38

90512,95

L-123

396565,26

90510,26

L-124

396583,66

90504,09

L-125

396595,35

90498,23

L-126

396623,08

90497,56

L-127

396642,56

90501,89

L-128

396682,99

90522,26

L-129

396723,19

90532,06

L-130

396790,43

90520,67

L-131

396824,03

90527,61

L-132

396870,74

90541,56

L-133

396929,00

90550,29

D-58

396614,07

90716,41

L-134

396950,32

90554,31

D-59

396648,20

90722,04

L-135

396963,05

90545,54

D-60

396683,09

90720,06

L-136

396987,83

90548,30

D-61

396695,16

90716,09

L-137

397017,60

90570,12

D-62

396772,57

90726,87

L-138

397055,04

90592,58

D-63

396832,43

90730,12

L-139

397076,85

90599,58

D-64

396870,11

90734,41
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Uredba o določitvi zunanje meje priobalnega
zemljišča na nekaterih zemljiških parcelah ob
potoku Vrtojbica v občini Šempeter - Vrtojba

Na podlagi četrtega odstavka 14. člena Zakona o vodah
(Uradni list RS, št. 67/02, 110/02 – ZGO-1, 2/04 – ZZdrl-A in
41/04 – ZVO-1) izdaja Vlada Republike Slovenije

UREDBO
o določitvi zunanje meje priobalnega zemljišča
na nekaterih zemljiških parcelah ob potoku
Vrtojbica v občini Šempeter - Vrtojba
1. člen
Ta uredba določa zunanjo mejo priobalnega zemljišča
na nekaterih zemljiških parcelah na levem in desnem bregu
potoka Vrtojbica v občini Šempeter - Vrtojba zaradi varstva
voda, vodnih in obvodnih sistemov ter urejanja voda.
2. člen
(1) Zunanja meja priobalnega zemljišča na levem bregu
potoka Vrtojbica poteka po zemljiščih parc. št. 322/2, 323/2,
463/2, 467, 472, 474/1, 476/4, 477/1, 488/5, 500/1, 500/2,
500/3, 500/4, 504/1, 504/2, 504/3, 504/4, 504/5, 860/1, 861/1,
861/2, 862, 863/2, 865/1, 865/3, 2654/1, 2654/2, 2655/2,
2656, 2657, 2658, 2756/1, 2765/2, 2776/1, 2777/1, 2778,
2783/7, 2783/8, 2783/10, 2783/11, 2805/1, 2805/2, 2807,
2809, 2810, 2825/1, 2825/2, 2826/1, 2826/2, 2856, 2880,
2883/2, 2883/3, 2883/4, 2883/5, 3325, 3326, 3328/2, 3330,
3333/2, 3334/2, 3339, 3341, 3342, 3344, 3389/3, 3390/2,
3421/1, 3423/2, 3425, 3427/2, 3442/1, 3389/2, 3390/1 in
3406, vse k.o. Šempeter, in sega pet metrov od zunanje meje
vodnega zemljišča potoka Vrtojbica.
(2) Zunanja meja priobalnega zemljišča na levem bregu potoka Vrtojbica poteka po zemljiščih parc. št. 2387/1,
2387/6, 2387/7, 2387/15, 2387/17, 2387/19, 2387/20, 2390/5,
2390/7, 2390/11, 2390/12, 2391/1, 2391/6, 2391/11, 2392/9,
2392/10, 2424/19, 2441/8, 2443/1, 2444, 2447/2, 2447/3,
2447/5, 2593, 2595, 2598, 2599/2, 2600, 2603, 2607/2,
2645, 2646, 2647, 2649, 2650, 2651, 2652, 2654, 2655,
2657/1, 2657/2, 2659, 2660, 2661, 2662/2, 2662/3, 2795/1,
2801, 2802, 2860/1, 2860/3, 2895/2, 2928/1, 2930/1, 2930/2,
2930/3, 2938, 2939, 2954/1, 2962/1, 2963, 2972/1, 3198,
3199, 3200, 3204, 3216/1, 3220, 3330/1, 3337/1, 3339,
3420/1, 3420/9, 3420/12, 3448/2, 3448/3, 3448/4, 3448/5,
3448/13, 3448/16, 3449, 3450/1, 3450/2, 3450/4, 3451,
3453/1, 3480/1, 3484/1, 3485/1, 3485/2, 3491, 3492, 3546,
3553, 3566/4, 3566/7, 3566/10, 3566/16, 3566/20, 3566/30,
3566/31, 3566/37, 3566/39, 3566/51, 3566/52, 3566/53,
3566/56, 3566/58, 3566/61, 3566/66, 3566/76, 3566/78,
3597, 3601 in 3566/1, vse k.o. Vrtojba, in sega pet metrov
od zunanje meje vodnega zemljišča potoka Vrtojbica.
3. člen
(1) Zunanja meja priobalnega zemljišča na desnem bregu potoka Vrtojbica poteka po zemljiščih parc. št. 312, 318/2,
319, 320/1, 322/1, 323/1, 323/5, 448, 450/1, 451/2, 453/3,
455/7, 457/3, 459/1, 459/3, 459/4, 462, 463/1, 466, 470,
471/1, 2659/1, 2659/2, 2659/5, 2660/4, 2660/9, 2660/18,
2660/19, 2660/20, 2662/5, 2663/4, 2665/4, 2666/24, 2667,
2760/2, 2772/5, 2772/7, 2775/2, 2782, 2783/6, 2784, 2804,
2806/1, 2882, 2883/1, 3090/7, 3091/1, 3305, 3307, 3308,
3309/1, 3309/2, 3309/3, 3310, 3311, 3315/1, 3315/2, 3321/1,
3321/2, 3389/1, 3423/3, 3426/1, 3427/1, 3439, 3389/2,
3390/1 in 3406, vse k.o. Šempeter, in sega pet metrov od
zunanje meje vodnega zemljišča potoka Vrtojbica.
(2) Zunanja meja priobalnega zemljišča na desnem
bregu potoka Vrtojbica poteka po zemljiščih parc. št. 1587,
2446, 2588/1, 2590, 2592/1, 2663, 2664, 2665, 2670/7,
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2940, 2941, 2943, 2945, 3168, 3193, 3195, 3196, 3222,
3223, 3224, 3229, 3230, 3231, 3235, 3236, 3238, 3247,
3249, 3259, 3260, 3261/1, 3334, 3335, 3590/3, 3603, 3606
in 3566/1, vse k.o. Vrtojba, in sega pet metrov od zunanje
meje vodnega zemljišča potoka Vrtojbica.
4. člen
Vodno zemljišče potoka Vrtojbica v občini Šempeter
– Vrtojba obsega celotno ureditev struge in brežin potoka
Vrtojbica, s katero se ureja poplavna varnost območja in
ekološko stanje voda.
5. člen
Podatek o širini in zunanji meji priobalnega zemljišča
iz 2. in 3. člena te uredbe se vnese kot podatek v zemljiški
kataster oziroma v evidenco pravnih režimov v skladu s
predpisi, ki urejajo evidentiranje nepremičnin, državne meje
in prostorskih enot.
6. člen
Z dnem uveljavitve te uredbe preneha veljati Uredba o
določitvi zunanje meje priobalnega zemljišča na nekaterih
zemljiških parcelah ob potoku Vrtojbica v občini Šempeter
- Vrtojba (Uradni list RS, št. 36/06).
7. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00719-104/2006/6
Ljubljana, dne 20. decembra 2006
EVA 2006-2511-0206
Vlada Republike Slovenije
dr. Milan Zver l.r.
Minister

5983.

Uredba o določitvi zunanje meje priobalnega
zemljišča na nekaterih zemljiških parcelah na
otoku na ribniku pri Blagovni v občini Šentjur

Na podlagi četrtega odstavka 14. člena Zakona o vodah
(Uradni list RS, št. 67/02, 110/02 – ZGO-1, 2/04 – ZZdrl-A in
41/04 – ZVO-1) izdaja Vlada Republike Slovenije

UREDBO
o določitvi zunanje meje priobalnega zemljišča
na nekaterih zemljiških parcelah na otoku na
ribniku pri Blagovni v občini Šentjur
1. člen
Ta uredba določa zunanjo mejo priobalnega zemljišča
na nekaterih zemljiških parcelah na otoku na ribniku pri Blagovni v občini Šentjur zaradi urejanja voda in omogočanja
splošne rabe vodnega dobra.
2. člen
(1) Zunanja meja priobalnega zemljišča na otoku na
ribniku pri Blagovni poteka po zemljišču parc. št. 258, k.o.
Goričica.
(2) Zunanja meja priobalnega zemljišča na otoku pri
Blagovni poteka po zemljišču iz prejšnjega odstavka in je
določena s točkami iz državnega koordinatnega sistema iz
Priloge 1.
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3. člen
Podatek o širini in zunanji meji priobalnega zemljišča iz
prejšnjega člena se vnese kot podatek v zemljiški kataster
oziroma v evidenco pravnih režimov v skladu s predpisi, ki
urejajo evidentiranje nepremičnin, državne meje in prostorskih enot.
4. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Vlada Republike Slovenije
dr. Milan Zver
Minister
Priloga 1
Koordinate točk, ki določajo zunanjo mejo na delu priobalnega zemljišča na zemljišču parc. št. 258, k.o. Goričica:

5984.

Y
527501,38
527506,91
527510,23
527509,56
527514,14

Stran
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II. IME IN SEDEŽ
3. člen
Ime javnega zdravstvenega zavoda je Univerzitetni klinični center Ljubljana, skrajšano UKC Ljubljana (v nadaljnjem
besedilu: UKC). Za poslovanje s tujino se uporablja naziv
University Medical Centre Ljubljana.
Sedež UKC je v Ljubljani, Zaloška cesta 2.
III. DEJAVNOST

Št. 00719-105/2006/6
Ljubljana, dne 20. decembra 2006
EVA 2006-2511-0209

Točka
1
2
3
4
5
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X
121690,16
121695,00
121697,90
121698,71
121702,58

Odlok o preoblikovanju javnega zdravstvenega
zavoda Klinični center v javni zdravstveni
zavod Univerzitetni klinični center

Na podlagi tretjega odstavka 21. člena Zakona o Vladi
Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 – prečiščeno
besedilo), 8. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št.
12/91, 45/94 – odl. US, 8/96, 31/00 – ZP-L in 36/00 – ZPDZC)
ter četrtega odstavka 5. člena Zakona o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05 – prečiščeno besedilo) izdaja
Vlada Republike Slovenije

ODLOK
o preoblikovanju javnega zdravstvenega
zavoda Klinični center v javni zdravstveni zavod
Univerzitetni klinični center
I. USTANOVITELJ
1. člen
S tem odlokom se s preoblikovanjem javnega zdravstvenega zavoda Klinični center Ljubljana ustanovi javni
zdravstveni zavod Univerzitetni klinični center Ljubljana.
Ustanovitelj Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana
je Republika Slovenija.
Ustanoviteljske pravice in obveznosti izvršuje Vlada
Republike Slovenije.
2. člen
Univerzitetni klinični center je pravna oseba s statusom
javnega zdravstvenega zavoda.

4. člen
Temeljne dejavnosti UKC so zdravstvena dejavnost na
sekundarni in terciarni ravni, izobraževalna dejavnost in raziskovalna dejavnost.
UKC s svojimi klinikami, inštituti in drugimi organizacijskimi enotami opravlja bolnišnično in ambulantno specialistično dejavnost za področje ljubljanske zdravstvene regije
in drugih regij, če nimajo ustrezne zdravstvene dejavnosti
na regionalni ravni, ter zdravstveno dejavnost na terciarni
ravni.
Terciarno zdravstveno dejavnost predstavlja skrb za
uravnotežen razvoj specialističnih zdravstvenih dejavnosti
v državi, uvajanje novih zdravstvenih metod, posredovanje
novega znanja in veščin drugim zdravstvenim zavodom,
izvajanje najzahtevnejših zdravstvenih storitev ter izvajanje
tistih zdravstvenih ukrepov, ki so potrebni za izvajanje izobraževalne dejavnosti.
UKC opravlja tudi druge dejavnosti, ki so potrebne za
njegovo delovanje in so v skladu z njegovimi strokovnimi in
poslovnimi interesi.
Dejavnost iz tega člena se v skladu z Uredbo o uvedbi
in uporabi standardne klasifikacije dejavnosti (Uradni list RS,
št. 2/02) razvršča v:
N 85.11 Bolnišnična zdravstvena dejavnost
N 85.122 Specialistična izvenbolnišnična zdravstvena
dejavnost
N 85.130 Zobozdravstvena dejavnost
N 85.14 Druge zdravstvene dejavnosti
N 85.141 Samostojne zdravstvene dejavnosti, ki jih ne
opravljajo zdravniki
N 85.143 Druge zdravstvene dejavnosti d.n.
DE 22.110 Izdajanje knjig
DE 22.130 Izdajanje revij in periodike
G 51.180 Posredništvo, specializirano za prodajo drugih
določenih izdelkov
G 51.46 Trgovina na debelo s farmacevtskimi izdelki in
medicinskimi pripomočki
G 51.550 Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi
G 52.31 Dejavnost lekarn
H 55.234 Dejavnost dijaških, študentskih domov, internatov
H 55.239 Druge nastanitve za krajši čas
H 55.510 Dejavnost menz
H 55.520 Priprava in dostava hrane (catering)
K 73.101 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na
področju naravoslovja
K 73.104 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na
področju medicine
K 74.700 Čiščenje objektov in opreme
K 74.871 Prirejanje razstav, sejmov in kongresov
K 74.873 Druge poslovne dejavnosti, d.n.
M 80.422 Drugo izobraževanje, izpopolnjevanje in
usposabljanje, d.n.
O 93.010 Dejavnost pralnic in kemičnih čistilnic.
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IV. ORGANIZIRANOST

ritve.

5. člen
V UKC je organizirana:
– temeljna zdravstvena dejavnost,
– dejavnosti skupnega pomena,
– strateško upravljanje in poslovno administrativne sto-

Organizacija temeljne zdravstvene dejavnosti UKC
6. člen
Temeljne strokovno – poslovne organizacijske enote
UKC so: klinike, klinični inštituti in klinični oddelki.
Za analitične namene, večjo racionalizacijo poslovanja
in podporo poslovnim odločitvam se skladno s strateškimi
usmeritvami, razvojnim, delovnim, finančnim in kadrovskim
načrtom UKC za posamezno kliniko oziroma klinični inštitut
oblikujejo razvojni, delovni in kadrovski program, ki so finančno ovrednoteni.
Predstojnik klinike oziroma kliničnega inštituta je odgovoren za racionalno porabo sredstev in učinkovito delovanje
klinike oziroma kliničnega inštituta na vseh področjih.
Klinika, ki ima v sestavi več notranjih organizacijskih
enot, pripravi in uskladi razvojni, delovni in kadrovski program tudi po svojih notranjih organizacijskih enotah.
Za posamezna strokovna področja se znotraj klinik,
kliničnih inštitutov in kliničnih oddelkov oblikujejo centri in
službe, za opravljanje dejavnosti skupnega pomena, strateško upravljanje in poslovno administrativne storitve pa se
organizirajo sektorji, službe in oddelki.
7. člen
Za izvajanje interdisciplinarnih nalog, ki zahtevajo sodelovanje strokovnjakov različnih medicinskih in drugih strok, se
na ravni UKC lahko ustanovijo centri odličnosti. Ustanovitev,
naloge in podrobnejša organizacija centrov odličnosti se določi s statutom ter drugimi notranjimi akti in pravili UKC.
Podrobnejša notranja organizacija UKC in delovanje
drugih notranjih organizacijskih enot se določi s statutom ter
drugimi notranjimi akti in pravili.
Vodenje dejavnosti skupnega pomena, strateškega
upravljanja in poslovno administrativnih storitev določa statut.
V. ORGANI UPRAVLJANJA UKC
8. člen
Organi upravljanja UKC so:
– svet UKC;
– strokovni svet UKC;
– generalni direktor UKC;
– strokovni direktor UKC.
1. Svet UKC
9. člen
UKC upravlja svet UKC, ki ima enajst članov. Svet UKC
sestavljajo predstavniki:
– ustanovitelja: šest članov,
– delavcev: trije člani,
– Mestne občine Ljubljana: en član,
– zavarovancev: en član.
Predstavnike ustanovitelja imenuje Vlada Republike
Slovenije.
Predstavnike delavcev volijo zaposleni v UKC. Za člana
sveta UKC ne more biti izvoljen delavec, ki je skladno s statutom imenovan za mandatno obdobje.
Predstavnika Mestne občine Ljubljana imenuje mestni
svet Mestne občine Ljubljana.

Uradni list Republike Slovenije
Predstavnika zavarovancev imenuje Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije.
Predsednika sveta UKC se izvoli med predstavniki ustanovitelja.
10. člen
Temeljne naloge in pristojnosti sveta UKC so:
– sprejema statut s soglasjem ustanovitelja in druge
splošne akte, če ni s statutom določeno, da jih sprejema
generalni direktor UKC;
– sprejema finančni načrt UKC;
– sprejema zaključni račun UKC;
– v soglasju z ustanoviteljem odloča o uporabi presežka
prihodkov nad odhodki iz opravljanja zdravstvene dejavnosti
iz obveznega zdravstvenega zavarovanja;
– imenuje in razrešuje generalnega direktorja UKC v
soglasju z ustanoviteljem;
– obravnava pobudo za izločitev organizacijske enote;
– opravlja druge naloge, določene z zakonom, ustanovitvenim aktom in statutom.
Podrobnejše naloge in pristojnosti sveta UKC se v skladu z zakonom, ustanovitvenim aktom in drugimi predpisi
določijo v statutu.
Člani sveta UKC so imenovani ali izvoljeni za 4 leta in
so lahko ponovno imenovani ali izvoljeni.
Svet UKC lahko odloča, če je na seji navzoča več
kot polovica vseh članov. Sklepe sprejema z večino glasov
navzočih članov, razen v zadevah, za katere je v statutu
določeno, da se sprejemajo z večino glasov vseh članov
sveta UKC.
Svet UKC za svoje delovanje sprejme poslovnik.
2. Strokovni svet UKC
11. člen
Strokovni svet UKC je kolegijski strokovni organ, ki
načrtuje, obravnava in usmerja strokovno dejavnost UKC,
upoštevajoč strokovno samostojnost klinik, kliničnih inštitutov
in kliničnih oddelkov v okviru njihovih strokovnih pooblastil.
Strokovni svet UKC odloča o strokovnih vprašanjih v skladu
s pooblastili, določenimi v statutu, in v skladu z ekonomskimi
možnostmi UKC.
Strokovni svet UKC sestavljajo:
– strokovni direktor UKC,
– strokovni direktorji klinik,
– dva predstojnika klinik in kliničnih inštitutov in
– glavna medicinska sestra UKC.
Strokovni svet UKC vodi strokovni direktor UKC.
Na seje je vabljen generalni direktor UKC, v odvisnosti
od dnevnega reda pa tudi drugi delavci.
Strokovni svet UKC lahko odloča, če je na seji navzočih več kot polovica vseh članov. Sklepe sprejema z večino
glasov navzočih članov.
Strokovni svet UKC posreduje predloge strokovnih doktrin Zdravstvenemu svetu, razširjenim strokovnim kolegijem
in zdravstvenim zavodom.
Strokovni svet UKC za svoje delovanje sprejme poslovnik.
3. Generalni direktor UKC
12. člen
Generalni direktor UKC predstavlja in zastopa UKC.
Organizira in vodi delo ter poslovanje UKC. Odgovarja ustanovitelju za poslovni uspeh UKC, za uravnoteženje poslovnih
in strokovnih interesov ter za zakonitost poslovanja. Generalni direktor UKC predlaga temelje poslovne politike in načrte
razvoja UKC.
Generalnega direktorja UKC imenuje in razrešuje svet
UKC s soglasjem Vlade Republike Slovenije. Imenuje se na
podlagi javnega razpisa.
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Za generalnega direktorja UKC je lahko imenovan kandidat, ki:
– ima univerzitetno izobrazbo,
– dodatno izobrazbo na področju upravljanja,
– najmanj pet let izkušenj z vodenjem in upravljanjem,
– predloži program dela in razvoja UKC,
– predloži potrdilo o nekaznovanju,
– ima znanje enega svetovnega jezika.
Mandat generalnega direktorja UKC traja štiri leta in je
lahko ponovno imenovan.
V času svojega mandata generalni direktor UKC ne sme
zasedati drugih delovnih mest v UKC, na katerih se opravljajo
naloge, vezane na mandat.
4. Strokovni direktor UKC
13. člen
Strokovni direktor UKC vodi, usklajuje in odgovarja za
strokovno dejavnost UKC. Odgovoren je tudi za uresničevanje uravnoteženega strokovnega razvoja in strokovnega
povezovanja z drugimi zdravstvenimi zavodi.
Strokovnega direktorja UKC imenuje in razrešuje svet
UKC. Imenuje ga na podlagi javnega razpisa.
Za strokovnega direktorja UKC je lahko imenovan kandidat, ki:
– ima univerzitetno izobrazbo medicinske smeri,
– ima naziv visokošolskega učitelja na medicinski fakulteti ali naziv višji svetnik,
– ima najmanj 4 leta delovnih izkušenj na vodstvenih
delovnih mestih v zdravstvu,
– ima znanje enega svetovnega jezika,
– predloži program strokovnega dela in razvoja UKC,
– predloži potrdilo o nekaznovanju.
Mandat strokovnega direktorja UKC traja štiri leta in je
lahko ponovno imenovan.
V času svojega mandata strokovni direktor UKC ne
sme zasedati drugih delovnih mest, na katerih se opravljajo
naloge, vezane na mandat.
VI. UPRAVLJANJE TEMELJNIH STROKOVNO –
POSLOVNIH ORGANIZACIJSKIH ENOT UKC
14. člen
Organ upravljanja klinike, kliničnega inštituta in kliničnega oddelka je predstojnik.
Za več klinik oziroma kliničnih inštitutov, ki jih vodijo
predstojniki, se imenuje poslovni direktor.
Organa upravljanja klinik, ki imajo v svoji sestavi več
notranjih organizacijskih enot, sta poslovni in strokovni direktor klinike.
1. Predstojnik
15. člen
Kliniko, klinični inštitut in klinični oddelek vodi predstojnik. Odgovoren je za poslovanje organizacijske enote, za
strokovno, izobraževalno in raziskovalno delo, za smotrno
organizacijo, za ustrezno strokovno usposobljenost osebja
in za strokovni razvoj, usklajen z ekonomskimi možnostmi,
ter za poslovni uspeh.
16. člen
Predstojnika klinike in kliničnega inštituta predlaga strokovni direktor UKC.
Predstojnika kliničnega oddelka predlaga strokovni direktor UKC s soglasjem strokovnega direktorja klinike, v
sestavi katere je ta enota.
Predstojnike imenuje in razrešuje generalni direktor
UKC. Predstojniki so imenovani na podlagi javnega razpisa.

Št.

138 / 28. 12. 2006 /

Stran

15997

Mandat predstojnika traja štiri leta. Po preteku mandata
je lahko ponovno imenovan.
Podrobnejše naloge, pooblastila, odgovornosti in pogoje za zasedbo delovnega mesta predstojnika določi statut
oziroma drugi notranji akti in pravila UKC.
2. Strokovni direktor klinike
17. člen
Strokovni direktor klinike, ki ima v svoji sestavi več notranjih organizacijskih enot, vodi in odgovarja za delovanje
klinike ter predstavlja kliniko.
Podrobnejše naloge, pooblastila in odgovornosti strokovnega direktorja klinike določajo statut in drugi notranji
akti in pravila UKC.
18. člen
Strokovnega direktorja klinike imenuje na podlagi javnega razpisa generalni direktor UKC na predlog strokovnega
direktorja UKC.
Mandat strokovnega direktorja klinike traja štiri leta in je
po preteku mandata lahko ponovno imenovan.
Strokovni direktor klinike mora imeti univerzitetno izobrazbo medicinske smeri in najmanj štiri leta delovnih izkušenj na vodstvenih delovnih mestih v zdravstvu. Ostali pogoji
za zasedbo delovnega mesta strokovnega direktorja klinike
se določijo s statutom.
3. Poslovni direktor klinike ali več klinik oziroma
kliničnih inštitutov
19. člen
Poslovni direktor klinike, ki ima v svoji sestavi več notranjih organizacijskih enot oziroma poslovni direktor več klinik
ali kliničnih inštitutov, organizira in vodi poslovanje klinike,
več klinik ali kliničnih inštitutov in je odgovoren za zakonitost
poslovanja ter za poslovni uspeh enot, ki jih vodi.
Podrobnejše naloge, pooblastila in odgovornosti poslovnega direktorja klinike ali več klinik oziroma kliničnih inštitutov
se določijo s statutom in drugimi splošni akti UKC.
20. člen
Poslovnega direktorja klinike ali več klinik oziroma kliničnih inštitutov imenuje generalni direktor UKC na podlagi
javnega razpisa.
Mandat poslovnega direktorja klinike ali več klinik oziroma kliničnih inštitutov traja štiri leta in je po preteku mandata
lahko ponovno imenovan.
Poslovni direktor klinike ali več klinik oziroma kliničnih
inštitutov mora imeti univerzitetno izobrazbo in najmanj štiri
leta delovnih izkušenj na vodstvenih delovnih mestih z dodatnimi znanji in sposobnostjo upravljanja in vodenja ter komunikacijskimi veščinami. Ostali pogoji za zasedbo delovnega
mesta poslovnega direktorja klinike ali več klinik oziroma
kliničnih inštitutov se določijo s statutom.
VII. POSVETOVALNI ORGANI IN DELOVNA TELESA UKC
21. člen
V UKC se kot posvetovalni organi oblikujejo: odbori,
sveti in komisije.
Posvetovalni organi so:
a) odbori: poslovni odbor, odbor za kakovost,
b) sveti: svet za izobraževanje, raziskovalni svet, strokovni svet zdravstvene nege,
c) komisije:
– komisija za zagotavljanje kakovosti in interni strokovni
nadzor,
– komisija za strokovno etična vprašanja,
– komisija za zdravila,
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– komisija za preprečevanje bolnišničnih okužb in
– komisija za klinične raziskave.
Sestavo, naloge in način dela posvetovalnih organov
iz prejšnjega odstavka določa statut ter drugi notranji akti in
pravila UKC.
V statutu ter notranjih aktih in pravilih UKC se lahko
določijo še drugi posvetovalni organi.
VIII. POSVETOVALNI ORGANI IN DELOVNA TELESA
KLINIK IN KLINIČNIH INŠTITUTOV
22. člen
Posvetovalni organi in delovna telesa klinik in kliničnih
inštitutov so:
a) strokovno – poslovni svet,
b) strokovni kolegij,
c) strokovni kolegij zdravstvene nege.
Sestavo, naloge in pristojnosti posvetovalnih organov
in delovnih teles iz prejšnjega odstavka določi statut oziroma
drugi notranji akti in pravila UKC.
IX. PRAVICE, OBVEZNOSTI IN ODGOVORNOST UKC V
PRAVNEM PROMETU
23. člen
UKC nastopa v pravnem prometu v svojem imenu in
za svoj račun. Pri opravljanju svojih dejavnosti odgovarja z
vsemi sredstvi, s katerimi lahko upravlja.
Za gospodarjenje in upravljanje s premoženjem je UKC
odgovoren ustanovitelju.
X. POSLOVNA POLITIKA IN FINANCIRANJE
24. člen
Poslovno politiko, razvojne, kadrovske in finančne načrte UKC sprejema svet UKC.
25. člen
Razvojni, kadrovski in finančni načrt morajo biti pripravljeni tako, da je iz njih razviden obseg dejavnosti, ki ga UKC
opravlja kot javno službo.
UKC pridobiva sredstva za izvajanje dejavnosti:
– od Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (v
nadaljnjem besedilu: ZZZS) po pogodbi o izvajanju zdravstvenega programa iz obveznega zdravstvenega zavarovanja,
– od ZZZS in drugih zavarovalnic po pogodbah o izvajanju prostovoljnega zdravstvenega zavarovanja,
– iz proračuna Republike Slovenije za namene, za katere je to z zakonom določeno,
– s prodajo storitev na trgu,
– z donacijami in sponzorstvom,
– iz drugih virov.
Iz proračuna Republike Slovenije UKC pridobiva finančna sredstva na podlagi letnega programa dela, kadrovskega
načrta in finančnega načrta, ki ga sprejme svet UKC.
26. člen
UKC vodi enotno finančno poslovanje.
Finančno poslovanje UKC se vodi po stroškovnih mestih in stroškovnih nosilcih.
Cene zdravstvenih storitev se določijo v skladu z veljavnimi predpisi.
27. člen
Samostojne klinike in klinični inštituti pripravijo razvojni,
delovni, kadrovski in finančni načrt, ki se oblikuje na podlagi
strateških usmeritev ter sprejetega programa dela, kadrovskega načrta in finančnega načrta UKC.
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Klinike, ki imajo v sestavi več organizacijskih enot,
oblikujejo in uskladijo razvojni, delovni, kadrovski in finančni
načrt tudi po svojih organizacijskih enotah.
28. člen
UKC opravlja tudi storitve za trg. V ta namen pripravi
pravila o izvajanju te dejavnosti, ki jih potrjuje svet UKC.
29. člen
Rezultat poslovanja UKC se ugotavlja na ravni UKC in
na ravni klinik oziroma kliničnih inštitutov, kar se natančneje
uredi z internimi akti in pravili.
30. člen
O uporabi presežka prihodkov nad odhodki odloča svet
UKC v soglasju z ustanoviteljem. O načinu pokrivanja presežka odhodkov nad prihodki odloča ustanovitelj na predlog
sveta UKC.
31. člen
Ustanovitelj lahko odloči, da se klinike, klinični inštituti,
klinični oddelki ali druge organizacijske enote, katerih dejavnosti niso neposredno povezane s temeljno zdravstveno,
izobraževalno in raziskovalno dejavnostjo UKC, izločijo iz
UKC in se organizirajo kot samostojni zavodi ali podjetja.
Obrazložen predlog za izločitev pošlje ustanovitelju svet
UKC na svojo pobudo ali pobudo notranje organizacijske
enote, ki se želi izločiti.
XI. PREHODNE IN KONČNA DOLOČBA
32. člen
Statut se v soglasju z ustanoviteljem sprejme najpozneje v 6 mesecih od uveljavitve tega odloka. Organizacijske
enote iz 6. člena tega odloka se oblikujejo v 6 mesecih po
sprejetju statuta.
Sedanji člani sveta UKC in zaposleni, vezani na mandatno obdobje, opravljajo svojo funkcijo do izteka veljavnega
mandata.
33. člen
Z dnem, ko začne veljati ta odlok, preneha veljati Sklep
o preoblikovanju javnega zavoda Klinični center Ljubljana
(Uradni list RS, št. 13/96, 111/00, 9/01, 78/04 in 10/05).
34. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 01403-180/2006/5
Ljubljana, dne 20. decembra 2006
EVA 2006-2711-0161
Vlada Republike Slovenije
dr. Milan Zver l.r.
Minister

5985.

Uredba o razveljavitvi Uredbe o izvajanju
38. člena Zakona o izvrševanju proračuna
Republike Slovenije za leto 2006 in 2007

Na podlagi prvega odstavka 21. člena Zakona o Vladi
Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 – uradno prečiščeno besedilo) v povezavi z 38. členom Zakona o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leto 2006 in 2007
(Uradni list RS, št. 116/05, 103/06 in 126/06 – ZIPRS0708)
izdaja Vlada Republike Slovenije

Uradni list Republike Slovenije
UREDBO
o razveljavitvi Uredbe o izvajanju 38. člena
Zakona o izvrševanju proračuna Republike
Slovenije za leto 2006 in 2007
1. člen
(1) Z dnem uveljavitve te uredbe preneha veljati Uredba o izvajanju 38. člena Zakona o izvrševanju proračuna
Republike Slovenije za leto 2006 in 2007 (Uradni list RS,
št. 28/06).
(2) Ne glede na prejšnji odstavek se uredba iz prejšnjega odstavka uporablja za vse postopke prijave, poročanja in
dodeljevanja sredstev iz naslova davka na dodano vrednost
posameznim občinam za promet s stavbnimi zemljišči, ki je
bil opravljen v času veljavnosti uredbe iz prvega odstavka
tega člena.
2. člen
Ta uredba začne veljati 1. januarja 2007.
Št. 00712-60/2006/6
Ljubljana, dne 20. decembra 2006
EVA 2006-1611-0200

Št.

II.
Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati Sklep o
uskladitvi vrednosti točke v Zakonu o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 76/02).
III.
Ta sklep začne veljati 1. januarja 2007.
Št. 42601-1/2006/12
Ljubljana, dne 20. decembra 2006
EVA 2005-1611-0173
Vlada Republike Slovenije
dr. Milan Zver l.r.
Minister

5988.

Na podlagi drugega odstavka 66. člena Zakona o trošarinah (Uradni list RS, št. 103/04 – uradno prečiščeno besedilo
in 122/06) izdaja Vlada Republike Slovenije

UREDBO
o določitvi obdobja, v katerem se ne plačuje
trošarina na električno energijo
1. člen
Za električno energijo, sproščeno v porabo v obdobju
od 1. januarja 2007 do vključno 28. februarja 2007, se obračunava in plačuje trošarina v znesku 0 eurov za megavatno
uro.
2. člen
Ta uredba začne veljati 1. januarja 2007.
Št. 00712-61/2006/5
Ljubljana, dne 20. decembra 2006
EVA 2006-1611-0206
Vlada Republike Slovenije
dr. Milan Zver l.r.
Minister

5987.

Sklep o preračunu vrednosti točke iz tolarjev v
euro v Zakonu o upravnih taksah

Na podlagi 7. člena Zakona o upravnih taksah (Uradni
list RS, št. 114/05 – uradno prečiščeno besedilo) je Vlada
Republike Slovenije sprejela

15999

I.
Vrednost točke, določene v četrtem odstavku 6. člena
Zakona o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 114/05 – uradno prečiščeno besedilo), se zaradi uvedbe eura kot valute
Republike Slovenije spremeni tako, da znaša 0,0709 eura.

dr. Milan Zver l.r.
Minister

Uredba o določitvi obdobja, v katerem se ne
plačuje trošarina na električno energijo
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SKLEP
o preračunu vrednosti točke iz tolarjev v euro
v Zakonu o upravnih taksah

Vlada Republike Slovenije
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Sklep o določitvi zneska za nadomestilo in
za enoto obremenitve za okoljsko dajatev
za onesnaževanje okolja zaradi nastajanja
odpadne električne in elektronske opreme za
leto 2007

Na podlagi šestega odstavka 6. člena Uredbe o okoljski
dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi nastajanja odpadne
električne in elektronske opreme (Uradni list RS, št. 32/06 in
65/06) je Vlada Republike Slovenije sprejela

SKLEP
o določitvi zneska za nadomestilo in za
enoto obremenitve za okoljsko dajatev za
onesnaževanje okolja zaradi nastajanja odpadne
električne in elektronske opreme za leto 2007
I.
Znesek nadomestila za okoljsko dajatev zaradi onesnaževanja okolja zaradi nastajanja odpadne električne in
elektronske opreme od 1. januarja 2007 do 31. decembra
2007 je 33,38 EUR.
II.
Znesek za enoto obremenitve za okoljsko dajatev zaradi nastajanja odpadne električne in elektronske opreme od
1. januarja 2007 do 31. decembra 2007 je 0,0083 EUR.
III.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 42306-6/2006/6
Ljubljana, dne 20. decembra 2006
EVA 2006-2511-0231
Vlada Republike Slovenije
dr. Milan Zver l.r.
Minister
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Sklep o določitvi zneska okoljske dajatve
zaradi nastajanja izrabljenih motornih vozil za
leto 2007

Na podlagi drugega odstavka 5. člena Uredbe o okoljski
dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi nastajanja izrabljenih
motornih vozil (Uradni list RS, št. 87/05 in 118/05) je Vlada
Republike Slovenije sprejela

SKLEP
o določitvi zneska okoljske dajatve zaradi
nastajanja izrabljenih motornih vozil za leto 2007
I.
Znesek okoljske dajatve zaradi nastajanja izrabljenih
motornih vozil od 1. januarja 2007 do 31. decembra 2007 je
0,0584 EUR za 1 kilogram vozila.
II.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 42306-11/2006/5
Ljubljana, dne 20. decembra 2006
EVA 2006-2511-0228
Vlada Republike Slovenije
dr. Milan Zver l.r.
Minister

5990.
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5991.

Sklep o določitvi zneska za nadomestilo in
za enoto obremenitve za okoljsko dajatev
za onesnaževanje okolja zaradi nastajanja
odpadne embalaže za leto 2007

Na podlagi petega odstavka 6. člena Uredbe o okoljski
dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi nastajanja odpadne
embalaže (Uradni list RS, št. 32/06, 65/06) je Vlada Republike Slovenije sprejela

SKLEP
o določitvi zneska za nadomestilo in za
enoto obremenitve za okoljsko dajatev za
onesnaževanje okolja zaradi nastajanja odpadne
embalaže za leto 2007
I.
Znesek nadomestila za okoljsko dajatev zaradi onesnaževanja okolja zaradi nastajanja odpadne embalaže od
1. januarja 2007 do 31. decembra 2007 je 33,36 EUR.
II.
Znesek za enoto obremenitve za okoljsko dajatev zaradi nastajanja odpadne embalaže od 1. januarja 2007 do
31. decembra 2007 je 0,0017 EUR.
III.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 42306-7/2006/6
Ljubljana, dne 20. decembra 2006
EVA 2006-2511-0230

Sklep o določitvi zneska za nadomestilo in
za enoto obremenitve za okoljsko dajatev
za onesnaževanje okolja zaradi nastajanja
izrabljenih gum za leto 2007

Na podlagi šestega odstavka 6. člena Uredbe o okoljski
dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi nastajanja izrabljenih
gum (Uradni list RS, št. 32/06) je Vlada Republike Slovenije
sprejela

Vlada Republike Slovenije
dr. Milan Zver l.r.
Minister

5992.

Sklep o določitvi zneska okoljske dajatve
zaradi uporabe mazalnih olj in tekočin za leto
2007

SKLEP
o določitvi zneska za nadomestilo in za
enoto obremenitve za okoljsko dajatev za
onesnaževanje okolja zaradi nastajanja
izrabljenih gum za leto 2007

Na podlagi tretjega odstavka 6. člena Uredbe o okoljski
dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi uporabe mazalnih
olj in tekočin (Uradni list RS, št. 53/05) je Vlada Republike
Slovenije sprejela

I.
Znesek nadomestila za okoljsko dajatev zaradi onesnaževanja okolja zaradi nastajanja izrabljenih gum od 1. januarja 2007 do 31. decembra 2007 je 33,38 EUR.

SKLEP
o določitvi zneska okoljske dajatve zaradi
uporabe mazalnih olj in tekočin za leto 2007

II.
Znesek za enoto obremenitve za okoljsko dajatev
zaradi nastajanja izrabljenih gum od 1. januarja 2007 do
31. decembra 2007 je 0,1460 EUR.

I.
Znesek okoljske dajatve zaradi uporabe mazalnih olj in
tekočin od 1. januarja 2007 do 31. decembra 2007 je 0,1586
EUR za kilogram mazalnega olja.

III.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v
Uradnem listu Republike Slovenije.

II.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 42306-5/2006/6
Ljubljana, 20. decembra 2006
EVA 2006-2511-0229
Vlada Republike Slovenije
dr. Milan Zver l.r.
Minister

Št. 42306-4/2006/6
Ljubljana, 20. decembra 2006
EVA 2006-2511-0232
Vlada Republike Slovenije
dr. Milan Zver l.r.
Minister

Uradni list Republike Slovenije
5993.

Sklep o določitvi cene za enoto obremenitve
okolja z emisijo ogljikovega dioksida za leto
2007
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SKLEP
o določitvi cene za enoto obremenitve voda
za leto 2007

Na podlagi tretjega odstavka 2. člena Uredbe o okoljski
dajatvi za onesnaževanje zraka z emisijo ogljikovega dioksida (Uradni list RS, št. 43/05, 58/05, 87/05 in 20/06) je Vlada
Republike Slovenije sprejela

I.
Cena za enoto obremenitve voda za obdobje od 1. januarja 2007 do 31. decembra 2007 je 26,4125 EUR.

SKLEP
o določitvi cene za enoto obremenitve okolja
z emisijo ogljikovega dioksida za leto 2007

II.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

I.
Cena za enoto obremenitve okolja z emisijo ogljikovega dioksida od 1. januarja 2007 do 31. decembra 2007 je
0,0125 EUR.

Št. 42306-9/2006/5
Ljubljana, 20. decembra 2006
EVA 2006-2511-0235
Vlada Republike Slovenije

II.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 42306-8/2006/7
Ljubljana, 20. decembra 2006
EVA 2006-2511-0233
Vlada Republike Slovenije
dr. Milan Zver l.r.
Minister

5994.

Sklep o določitvi cene za enoto obremenitve
tal za leto 2007

Na podlagi 6. člena Uredbe o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov (Uradni list
RS, št. 129/04, 68/05 in 28/06) je Vlada Republike Slovenije
sprejela

SKLEP
o določitvi cene za enoto obremenitve tal
za leto 2007
I.
Cena za enoto obremenitve tal od 1. januarja 2007 do
31. decembra 2007 je 0,0022 EUR.
II.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 42306-10/2006/5
Ljubljana, 20. decembra 2006
EVA 2006-2511-0234
Vlada Republike Slovenije
dr. Milan Zver l.r.
Minister

5995.

Sklep o določitvi cene za enoto obremenitve
voda za leto 2007

Na podlagi 6. člena Uredbe o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda (Uradni list
RS, št. 123/04, 68/05 in 77/06) je Vlada Republike Slovenije
sprejela

dr. Milan Zver l.r.
Minister

5996.

Sklep o določitvi cene za osnove vodnih
povračil za rabo vode, naplavin in vodnih
zemljišč za leto 2007

Na podlagi 8. člena Uredbe o vodnih povračilih (Uradni
list RS, št. 103/02) je Vlada Republike Slovenije sprejela

SKLEP
o določitvi cene za osnove vodnih povračil
za rabo vode, naplavin in vodnih zemljišč
za leto 2007
I.
Cene za osnove vodnih povračil za rabo vode, naplavin
in vodnih zemljišč za leto 2007 so:
– za rabo vode za oskrbo s pitno vodo: 0,0555 eura
na m3,
– za rabo vode za proizvodnjo pijač in tehnološke namene, potrebe kopališč in naravnih zdravilišč in zasneževanje smučišč: 0,0555 eura na m3,
– za rabo vode za namakanje površin, ki niso namenjena kmetijski proizvodnji: 0,0508 eura na m3,
– za tehnološke namene pri hlajenju v termoelektrarnah
in jedrskih elektrarnah: 0,38 eura na 100 m3,
– za rabo vode za namakanje kmetijskih površin: 0,0083
eura na 100 m3,
– za rabo vode, ki se odvzema iz objektov in naprav za
javno oskrbo s pitno vodo za proizvodnjo pijač in tehnoloških
namenov, pri katerih je voda pretežna sestavina proizvoda,
potrebe kopališč in naravnih zdravilišč ali namakanje površin:
0,0555 eura na m3,
– za proizvodnjo elektrike v hidroelektrarni do 10 MW:
0,1694 eura na MWh,
– za proizvodnjo elektrike v hidroelektrarni več kot
10 MW: 1,2519 eura na MWh,
– za pogon vodnega mlina, žage ali podobne naprave:
0,1694 eura na MWh,
– za pridobivanje toplote: 0,0847 eura na MWh,
– za vzrejo vodnih organizmov: 0,0029 eura na
100 m3,
– za školjčišče in gojišče morskih organizmov: 0, 00412
eura na m2 površine morskega dobra,
– za rabo naplavin: 1,2281 eura na m3 proda in 5,5083
eura na m3 mivke,
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– za rabo vodnih zemljišč za obratovanje pristanišč:
0,2086 eura na m2 in
– za rabo vodnih zemljišč za obratovanje kopališč:
0,8346 eura na m2.
II.
Ta sklep začne veljati 1. januarja 2007.
Št. 42306-12/2006/6
Ljubljana, dne 20. decembra 2006
EVA 2006-2511-0237
Vlada Republike Slovenije
dr. Milan Zver l.r.
Minister

5997.

Sklep o določitvi izhodiščnih cen strojnih
in prevoznih storitev obvezne državne
gospodarske javne službe na področju
urejanja voda v letu 2007

Na podlagi 5. člena Odloka o cenah za obračunavanje
del in nalog vodnogospodarske javne službe (Uradni list
RS, št. 57/97, 38/99 in 20/02) je Vlada Republike Slovenije
sprejela

S KL E P
o določitvi izhodiščnih cen strojnih in prevoznih
storitev obvezne državne gospodarske javne
službe na področju urejanja voda v letu 2007
I.
Izhodiščne cene strojnih in prevoznih storitev obvezne
državne gospodarske javne službe na področju urejanja voda
v letu 2007 so določene v prilogah I, II in III, ki so sestavni
del tega sklepa.
II.
Ta sklep začne veljati 1. januarja 2007.
Št. 35500-6/2006/7
Ljubljana, dne 20. decembra 2006
EVA 2006-2511-0238
Vlada Republike Slovenije
dr. Milan Zver l.r.
Minister

Uradni list Republike Slovenije

Št.

138 / 28. 12. 2006 /

Stran

Priloga I: STROJNE STORITVE NA URO

Tip stroja
stroji
transport
* Buldožer Tg 110
* Buldožer TG - 80
* Buldožer TG 140
* Bager 600 G
* Bager 800 G
Mini bager
Bager RH 6
Bager RH 5
Bager RH 5 s hidr.
klad.
Bager RH City
Bager Case Poclan
Bager vrvaž E 304
* Rovokopaþ MF 865
Rovokopaþ MF 965
Rovokopaþ skip 51
Valjar Bomag
Valjar Bomag
Pajek Komo M 170
Pajek Komo 60 N
Motorna žaga
Vibro plošþa
Vibro nabijaþ
Pervibrator in agregat
ýrpalka 10.000 l
ýrpalka 300 l
Bet.m.300 l - agreg.
Elekt. agregat WFN
Obrezovalnik
Kompresor Maco
Traktor - košnja do 5m
Traktor košnja - nad 5
m
Traktor - priklj. vitl
Traktor - priklj. škarje
ýoln
ýoln z motorjem

Moþ motorja
KW

Obraþun.
ura
SIT

80
70
107
68
105
38
106
70

4.484
4.174
5.372
5.351
6.421
5.351
7.812
6.635

70
49
126
75
60
67
60
8,8
52
62,5
49,3
2,2
7
5,5
5,6
36
4
5,6
5,6
2,9
18,5
75

7.716
5.779
6.421
6.207
4.313
4.773
4.099
2.194
5.779
6.453
5.351
2.247
2.301
2.151
2.140
2.344
867
872
749
1.637
2.461
3.692

32,20
24,11
26,79
25,90
18,00
19,92
17,10
9,15
24,11
26,93
22,33
9,38
9,60
8,98
8,93
9,78
3,62
3,64
3,13
6,83
10,27
15,41

9.259
6.935
7.705
7.448
5.175
5.727
4.918
2.633
6.935
7.744
6.421
2.697
2.761
2.581
2.568
2.812
1.040
1.047
899
1.965
2.954
4.430

38,64
28,94
32,15
31,08
21,60
23,90
20,52
10,99
28,94
32,31
26,79
11,25
11,52
10,77
10,72
11,74
4,34
4,37
3,75
8,20
12,33
18,49

75
75
75
3

4.281
3.425
4.923
1.980
2.354

17,86
14,29
20,54
8,26
9,82

5.137
4.109
5.907
2.376
2.825

21,44
17,15
24,65
9,91
11,79

Obraþun. ura Efektivna ura
€
%ob.ure SIT
1,20
1,15
18,71
5.381
17,42
5.008
22,42
6.447
22,33
6.421
26,79
7.705
22,33
6.421
32,60
9.375
27,69
7.962

*Obvezna uporaba v vodnogospodarskih normativih
Koeficient za preraþun obraþunske ure v efektivno uro je 1,20.

Priloga

Efektivna
ura
%ob.ure €

22,45
20,90
26,90
26,79
32,15
26,79
39,12
33,22

16003
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Priloga II: TRANSPORTNA SREDSTVA

VOZILO
Kamion
Kamion
Kamion
Kamion
Prikolica za premike

TIP
1,5 t
5,0 t
8,0 t
16,0 t
-

OBR. URA
SIT
3.695
5.195
5.516
7.177
2.571

OBR. URA
€
15,42
21,68
23,02
29,95
10,73

EF. URA
SIT
4.250
5.974
6.344
8.253
2.760

EF. URA
€
17,73
24,93
26,47
34,44
11,52
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Priloga III: TRANSPORTNE RAZDALJE

Material
Cena na ton /uro
Teža / m3
Razdalja
km
1
1,5
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39

ýas
vožnje
ur
0,35
0,40
0,44
0,53
0,62
0,71
0,79
0,87
0,94
1,02
1,09
1,15
1,21
1,28
1,35
1,42
1,48
1,54
1,60
1,66
1,72
1,77
1,83
1,89
1,95
2,01
2,10
2,14
2,19
2,24
2,29
2,34
2,39
2,44
2,49
2,54
2,59
2,64
2,69
2,74

Sipki
material
SIT
575,42
1,60
Sit/m3
322
368
405
488
571
653
727
800
866
939
1.003
1.058
1.114
1.179
1.243
1.308
1.362
1.418
1.473
1.529
1.584
1.630
1.685
1.740
1.795
1.850
1.934
1.970
2.017
2.063
2.108
2.154
2.200
2.247
2.293
2.339
2.384
2.430
2.476
2.523

€
2,40

€/m3
1,34
1,53
1,69
2,04
2,38
2,73
3,03
3,34
3,61
3,92
4,19
4,42
4,65
4,92
5,19
5,46
5,68
5,92
6,15
6,38
6,61
6,80
7,03
7,26
7,49
7,72
8,07
8,22
8,42
8,61
8,80
8,99
9,18
9,38
9,57
9,76
9,95
10,14
10,33
10,53

Kamen
nad 30
SIT
690,50
2,00
Sit/m3
483
552
608
732
857
980
1.090
1.201
1.298
1.409
1.505
1.588
1.671
1.768
1.864
1.962
2.043
2.126
2.210
2.293
2.376
2.445
2.528
2.609
2.692
2.776
2.900
2.955
3.025
3.094
3.163
3.231
3.300
3.370
3.439
3.508
3.577
3.645
3.714
3.784

€
2,88

€/m3
2,01
2,30
2,54
3,06
3,58
4,09
4,55
5,01
5,42
5,88
6,28
6,63
6,97
7,38
7,78
8,19
8,53
8,87
9,22
9,57
9,91
10,20
10,55
10,89
11,24
11,58
12,10
12,33
12,62
12,91
13,20
13,48
13,77
14,06
14,35
14,64
14,93
15,21
15,50
15,79

Stran
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40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90

2,79
2,83
2,88
2,93
2,98
3,03
3,07
3,11
3,16
3,21
3,26
3,31
3,39
3,43
3,47
3,51
3,55
3,59
3,63
3,67
3,71
3,76
3,81
3,86
3,91
3,95
3,99
4,03
4,07
4,11
4,15
4,20
4,25
4,30
4,34
4,38
4,42
4,46
4,50
4,54
4,58
4,63
4,68
4,72
4,76
4,80
4,84
4,88
4,92
4,96
5,00
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2.569
2.605
2.652
2.698
2.744
2.789
2.827
2.863
2.909
2.956
3.002
2.743
2.809
2.842
2.875
2.909
2.942
2.975
3.008
3.041
3.074
3.116
3.157
3.199
3.240
3.273
3.306
3.339
3.373
3.406
3.439
3.480
3.522
3.563
3.596
3.629
3.662
3.695
3.729
3.762
3.795
3.836
3.878
3.911
3.944
3.977
4.010
4.044
4.077
4.110
4.143

10,72
10,87
11,07
11,26
11,45
11,64
11,80
11,95
12,14
12,33
12,53
11,44
11,72
11,86
12,00
12,14
12,28
12,41
12,55
12,69
12,83
13,00
13,17
13,35
13,52
13,66
13,80
13,94
14,07
14,21
14,35
14,52
14,70
14,87
15,01
15,15
15,28
15,42
15,56
15,70
15,83
16,01
16,18
16,32
16,46
16,60
16,73
16,88
17,01
17,15
17,29

3.853
3.908
3.978
4.047
4.115
4.184
4.240
4.295
4.363
4.434
4.502
4.114
4.213
4.263
4.312
4.363
4.413
4.462
4.512
4.562
4.611
4.673
4.736
4.798
4.861
4.910
4.960
5.009
5.059
5.108
5.158
5.220
5.283
5.345
5.395
5.444
5.494
5.543
5.593
5.642
5.692
5.754
5.817
5.866
5.916
5.965
6.015
6.066
6.116
6.165
6.215

16,08
16,31
16,60
16,89
17,17
17,46
17,69
17,92
18,21
18,50
18,79
17,17
17,58
17,79
17,99
18,21
18,41
18,62
18,83
19,03
19,24
19,50
19,76
20,02
20,28
20,49
20,70
20,90
21,11
21,32
21,52
21,78
22,04
22,30
22,51
22,72
22,92
23,13
23,34
23,55
23,75
24,01
24,27
24,48
24,69
24,89
25,10
25,31
25,52
25,73
25,93
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91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

-

5,04
5,08
5,12
5,16
5,20
5,26
5,28
5,32
5,36
5,40

Št.

4.176
4.209
4.242
4.275
4.308
4.358
4.376
4.409
4.442
4.475

17,43
17,56
17,70
17,84
17,98
18,19
18,26
18,40
18,53
18,67

6.264
6.314
6.363
6.413
6.463
6.538
6.563
6.613
6.662
6.712
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Stran
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26,14
26,35
26,55
26,76
26,97
27,28
27,39
27,59
27,80
28,01

koeficient za preraþun obraþunske ure v efektivno uro prevoza znaša najveþ do 1,15
20-odstotno poveþanje cene za prevoz kamnitih agregatov
10-odstotno zmanjšanje cene za prevoze za razdalje nad 50 km

Stran
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MINISTRSTVA

5998.

Pravilnik o uveljavljanju davčnih olajšav za
vlaganja v raziskave in razvoj

Na podlagi šestega odstavka 55. člena in v zvezi s
prvim stavkom prvega odstavka 55. člena Zakona o davku
od dohodkov pravnih oseb (Uradni list RS, št. 117/06) ter na
podlagi šestega odstavka 61. člena in v zvezi s prvim stavkom prvega odstavka 61. člena Zakona o dohodnini (Uradni
list RS, št. 117/06) izdaja minister za finance

PRAVILNIK
o uveljavljanju davčnih olajšav za vlaganja v
raziskave in razvoj
1. člen
S tem pravilnikom se določajo način uveljavljanja davčnih olajšav za vlaganja v raziskave in razvoj (v nadaljnjem
besedilu: davčne olajšave) v skladu s prvim stavkom prvega
odstavka 55. člena Zakona o davku od dohodkov pravnih
oseb (Uradni list RS, št. 117/06), ter v skladu s prvim stavkom
prvega odstavka 61. člena Zakona o dohodnini (Uradni list
RS, št. 117/06), vrste vlaganj, ki štejejo za vlaganja v raziskave in razvoj, obrazec za uveljavljanje teh davčnih olajšav,
metodologija za izpolnjevanje obrazca in način predložitve
obrazca davčnemu organu.
2. člen
Davčni zavezanec oziroma davčna zavezanka (v nadaljnjem besedilu: davčni zavezanec) uveljavlja davčne olajšave
na obrazcu, ki je kot Priloga 1 sestavni del tega pravilnika (v
nadaljnjem besedilu: obrazec), na način, kot je določeno s
tem pravilnikom.
3. člen
(1) Davčni zavezanec predloži davčnemu organu izpolnjen obrazec, ki ga izpolni v skladu z metodologijo za
izpolnjevanje obrazca, ki je kot Priloga 2 sestavni del tega
pravilnika.
(2) Obrazec za uveljavljanje davčnih olajšav predloži
davčni zavezanec kot prilogo k Davčnemu obračunu davka
od dohodkov pravnih oseb hkrati s predložitvijo davčnega
obračuna.
(3) Zavezanec v davčnem obračunu lahko uveljavlja
zmanjšanje davčne osnove v višini 20% zneska vlaganj v
raziskave in razvoj, določenih v 5., 6. in 7. členu tega pravilnika in prikazanih v obrazcu v skladu s tem členom, vendar
največ v višini davčne osnove.
4. člen
(1) V obrazcu morajo biti prikazani posebej podatki o
stroških vlaganj v notranje raziskovalne dejavnosti zavezanca, stroških vlaganj v notranje razvojne dejavnosti zavezanca, zneskih vlaganj v opremo, ki jo uporablja zavezanec
pri notranji raziskovalni in razvojni dejavnosti ter stroških za
nakup raziskovalno-razvojnih storitev.
(2) Podatki iz prvega odstavka tega člena morajo biti
prikazani ločeno po posameznih projektih oziroma programih.

5. člen
(1) Notranja raziskovalna dejavnost zavezanca pomeni
izvirno in sistematično raziskovanje znotraj podjetja zavezanca, namenjeno pridobivanju novega znanja, ki je relevantno
za razvoj inovacij v podjetju in vključuje iskanje različnih
možnih širših in specifičnih novih rešitev pri materialih, napravah, proizvodih, procesih, sistemih in storitvah.
(2) Notranja razvojna dejavnost zavezanca pomeni sistematično uporabo znanja, pridobljenega z raziskovanjem ali
praktičnimi izkušnjami, za razvoj novih ali bistveno izboljšanih
materialov, naprav, proizvodov, procesov, sistemov ali storitev in vključuje primeroma:
a) razvoj konkretnih praktičnih rešitev za nove ali izboljšane materiale, naprave, proizvode, procese, sisteme
ali storitve;
b) razvoj orodij, vzorcev, kalupov in matric nove tehnologije;
c) konstruiranje in preizkušanje prototipov in modelov
pred začetkom njihovega rednega proizvajanja in uporabe;
d) konstruiranje in delovanje poskusnega obrata, ki
nima gospodarsko utemeljenega obsega za komercialno
proizvajanje.
(3) Osnovno merilo za razlikovanje oziroma razmejitev
raziskav in razvoja (v nadaljnjem besedilu: RR) od sorodnih
dejavnosti je prisotnost pomembnega elementa novosti in
reševanje znanstvene oziroma tehnične negotovosti, primeroma, ko rešitev nekega problema ni takoj jasna nekomu,
ki pozna osnovno splošno uporabno znanje in metode na
nekem področju.
(4) Natančnejši primeri za razlikovanje oziroma razmejitev med RR in drugimi dejavnostmi v podjetju zavezanca so
prikazani v Prilogi 3, ki je sestavni del tega pravilnika.
6. člen
V znesek, ki predstavlja vlaganje v notranje raziskovalne in razvojne dejavnosti zavezanca, štejejo:
a) stroški dela oseb, ki delajo na konkretnih raziskovalnih oziroma razvojnih projektih v podjetju v danem obdobju;
b) nakup raziskovalno-razvojne opreme, ki se izključno
in stalno uporablja pri izvajanju raziskovalno-razvojne dejavnosti zavezanca;
c) stroški materiala in storitev, povezani z raziskovalno-razvojno dejavnostjo (vključno s stroški podpornih storitev
za to dejavnost);
d) stroški izobraževanja, izključno za potrebe raziskovalnih oziroma razvojnih projektov, ki se izvajajo v podjetju;
e) stroški, povezani z zaščito intelektualne lastnine, ki
neposredno izhaja iz raziskovalnih in razvojnih dejavnosti
zavezanca.
7. člen
(1) Vlaganja v nakup raziskovalno-razvojnih storitev,
ki jih izvajajo druge osebe, vključno s povezanimi osebami,
oziroma druge javne ali zasebne raziskovalne organizacije
vključujejo:
a) stroške pogodb z zunanjimi strokovnjaki in raziskovalci, ki delajo na raziskovalno-razvojnem projektu oziroma
programu;
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b) stroške pogodb za izvajanje raziskovalno-razvojnih
aktivnosti, sklenjenih z raziskovalno-razvojnimi organizacijami in drugimi osebami, ki so registrirane za opravljanje
raziskovalno-razvojnih dejavnosti.
(2) Med vlaganja v nakup raziskovalno-razvojnih storitev se ne šteje nakup licenc.
8. člen
Vlaganja v notranje raziskovalno-razvojne dejavnosti
iz 5. in 6. člena tega pravilnika ter vlaganja v nakup raziskovalno-razvojnih storitev iz 7. člena tega pravilnika mora
zavezanec opredeliti v poslovnem načrtu ali posebnem razvojnem projektu oziroma programu podrobno in na način,
da je možno naknadno preverjanje skladnosti s projektom
oziroma razvojnim programom. Poslovni načrt ali posebni
razvojni projekt oziroma program mora vsebovati vsaj: naslov
raziskovalno-razvojnega projekta oziroma programa, opis
vsebine raziskovalno-razvojnega projekta oziroma programa,
seznam predvidenih aktivnosti raziskovalno-razvojnega projekta oziroma programa, načrtovane mejnike med izvajanjem
raziskovalno-razvojnega projekta oziroma programa, rezultate raziskovalno-razvojnega projekta oziroma programa.
9. člen
Ta pravilnik začne veljati 1. januarja 2007.
Št. 420-27/2006/8
Ljubljana, dne 20. decembra 2006
EVA 2006-1611-0207
dr. Andrej Bajuk l.r.
Minister
za finance
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Priloga 1
Obrazec za uveljavljanje davþnih olajšav za vlaganja v raziskave in razvoj
PODATKI O DAVýNEM ZAVEZANCU:
___________________________
(firma in naziv pravne osebe)
___________________________
(naslov pravne osebe)
Davþna številka: ……………….
OBRAZEC ZA UVELJAVLJANJE DAVýNIH OLAJŠAV ZA VLAGANJA V RAZISKAVE IN
RAZVOJ
Ime projekta oziroma programa
Razþlenitev stroškov
1.

NOTRANJE RAZISKOVALNO-RAZVOJNE DEJAVNOSTI
Notranji stroški raziskovanja1
Stroški raziskovalcev, ki delajo na raziskovalnih projektih v podjetju
zavezanca:
Dokumentacija: evidenca raziskovalcev oziroma opis del in nalog v
sistemizaciji delovnih mest v podjetju zavezanca

2.

Notranji stroški razvijanja
Stroški oseb, ki delajo na razvojnih projektih v podjetju zavezanca:
Ime in priimek

3.

Druga vlaganja v notranje raziskovalne in razvojne dejavnosti:
Nakup raziskovalno-razvojne opreme:
Št. raþuna:

Znesek v eurih s
centi

Stroški materiala in storitev (vkljuþno s stroški podpornih storitev za
RR):
Št. raþuna, št. prevzemnice, interni obraþunski list.
Stroški, povezani z izobraževanjem za neposredne potrebe
raziskovalnih oziroma razvojnih projektov v podjetju zavezanca:
Št. raþuna.
Stroški, povezani z zašþito intelektualne lastnine, ki izhaja
neposredno iz razvojnih projektov oziroma razvojne dejavnosti v
podjetju zavezanca:
Št. raþuna in št. prijavljenega patenta ali modela:

1

Možno je, da posamezna oseba sodeluje v istem þasu pri raziskovalni in pri razvojni dejavnosti v
podjetju zavezanca.
priloga
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SKUPAJ (skupna vrednost stroškov notranje raziskovalno-razvojne
dejavnosti)
1.

2.

NAKUP RAZISKOVALNO-RAZVOJNIH STORITEV
Stroški pogodb z zunanjimi strokovnjaki in raziskovalci, ki delajo na
raziskovalno-razvojnem projektu oziroma programu
Št. avtorske pogodbe ter ime in priimek raziskovalca:
Stroški pogodb za izvajanje raziskovalno-razvojnih aktivnosti,
sklenjenih z raziskovalno-razvojnimi organizacijami in drugimi
osebami, ki so registrirane za opravljanje raziskovalno-razvojne
dejavnosti
Naziv raziskovalno-razvojne organizacije, št. pogodbe, raþuna
SKUPAJ (skupna vrednost stroškov nakupa raziskovalno-razvojnih
storitev)
SKUPAJ

_________________ _____________
Kraj

datum

Žig in podpis odgovorne osebe:
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Priloga 2
METODOLOGIJA ZA IZPOLNJEVANJE OBRAZCA ZA UVELJAVLJANJE DAVýNIH
OLAJŠAV ZA VLAGANJA V RAZISKAVE IN RAZVOJ
Zavezanec izpolnjuje obrazec za uveljavljanje davþnih olajšav za vlaganja v raziskave in
razvoj za vsak projekt oziroma program posebej. Zneski se v obrazec vpisujejo v eurih s
centi.
Stroški raziskovalcev (oseb, ki delajo pri raziskovalnih in/ali razvojnih projektih) se
izkazujejo za vsako osebo posebej na podlagi meseþnih ali trimeseþnih obraþunov stroškov
za navedene osebe.
Nakupi raziskovalno-razvojne opreme, stroški materiala in storitev, stroški izobraževanja in
stroški, povezani z zašþito intelektualne lastnine, se vpisujejo po posameznih raþunih
oziroma po prevzemnicah materiala, þe se ne nabavlja vsak material loþeno, temveþ se ga
prevzema iz skladišþa materiala.
Stroški po pogodbah z zunanjimi strokovnjaki in raziskovalci ter pogodbah, sklenjenih z
zasebnimi ali javnimi raziskovalnimi organizacijami, se vpisujejo za vsako pogodbo posebej.
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Priloga 3
RAZMEJITVE MED RR IN DRUGIMI DEJAVNOSTMI V PODJETJU ZAVEZANCA
Nekatere dejavnosti v podjetju zavezanca, kot so opremljanje z orodji, razvoj proizvodnih
procesov, konstruiranje, izdelava prototipa in podobno, lahko vsebujejo precejšen element
raziskav in razvoja (v nadaljnjem besedilu: RR), zato otežujejo natanþno doloþitev, kaj je
treba in kaj se ne sme upoštevati kot RR.
Praktiþna podlaga za presojo v težjih primerih
Praktiþna osnova za presojo v težjih primerih: ýe je glavni cilj neke dejavnosti nadaljnja
tehniþna izboljšava proizvoda ali procesa, potem ta dejavnost sodi v RR. ýe pa proizvod,
proces ali pristop v bistvu že obstaja in so glavni cilj razvoj trga, brezhibno tekoþa
proizvodnja, boljši sistem nadzora in podobno, potem to ni veþ RR.
Posebni primeri
Prototipi
Prototip je izviren model, ki je skonstruiran tako, da zajema vse tehniþne znaþilnosti in
zmogljivosti novega izdelka. Razvoj, izdelava in preizkušanje prototipov sodijo v RR. Ko pa je
bilo preizkušanje enega ali veþ prototipov zadovoljivo, je dosežena meja RR. Izdelava veþ
kopij prototipa za trenutni komercialni, vojaški ali medicinski namen po uspešnem
preizkušanju izvirnika ne sodi v RR, þeprav jo opravlja raziskovalno osebje.
Pilotski obrat
Postavitev in delovanje pilotskega obrata je del RR tako dolgo, dokler sta glavni namen
pridobivanje izkušenj in zbiranje tehniþnih in drugih podatkov, potrebnih za:
a) ocenjevanje hipotez;
b) pisanje novih formul za izdelek;
c) doloþanje novih specifikacij konþnega izdelka;
d) izdelavo posebne opreme in struktur, ki jih potrebuje nov proces;
e) pripravo navodil ali priroþnikov za uporabo.
ýe zaþne pilotski obrat potem, ko je eksperimentalna faza mimo, delovati kot navadna
komercialna enota, ta dejavnost ne more šteti za RR, þeprav se še vedno opisuje kot
»pilotski obrat«.
Poskusna proizvodnja
Ko je prototip z vsemi potrebnimi spremembami zadovoljivo preizkušen, se zaþne zaþetna
faza izdelovanja. ýe zaþetna faza proizvodnje ne zahteva nadaljnjega projektiranja, se ne
sme šteti k RR, ker glavni cilj ni veþ nadaljnje izboljševanje izdelkov, temveþ zagon
proizvodnega procesa.
Odpravljanje napak
Odpravljanje napak obþasno zahteva nadaljnji RR, toda navadno prispeva k manjšim
spremembam opreme in procesov in ga takrat ne moremo vkljuþiti v RR.
»Povratni« RR
Potem ko je bil nov izdelek ali proces predan proizvodnim enotam, bo treba še vedno
reševati tehniþne probleme in nekateri bodo morda zahtevali nadaljnji RR. Takšen »povratni«
RR je treba uvrstiti v sklop RR.
Industrijsko konstruiranje
Velika veþina konstrukcijskega dela na nekem proizvodnem podroþju je povezana s
proizvodnimi procesi in ne sodi v RR. Nekatere elemente konstrukcijskega dela pa je treba
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vkljuþiti v RR. To so naþrti in risbe, namenjeni doloþanju postopkov, tehniþnih specifikacij in
operativnih znaþilnosti, ki so potrebni za zasnovo, razvoj in izdelavo novih izdelkov in
procesov.
Opremljanje z orodji in industrijski inženiring
V veþini primerov sta faza opremljanja z orodji in industrijski inženiring posameznega
inovacijskega projekta del proizvodnega procesa. ýe se proces opremljanja z orodji kljub
temu konþa z nadaljnjim raziskovalno-razvojnim delom, kot so npr. razvoj novih proizvodnih
strojev in orodij, spremembe v proizvodnji in postopkih kontrole kakovosti ali razvoj novih
metod in standardov, potem se te dejavnosti štejejo za RR. (Primer: Vozilo ali podsestav je
sestavljeno iz doloþenega števila razliþnih delov, katerih tehnologije so dobro znane.
Vkljuþevanje vseh delov, sestavin in podsklopov v razvoj novega modela vozila se ponavadi
razume kot samoumevno. ýe pa se v procesu sestavljanja pojavijo težave in je za želeni
rezultat potreben RR, se ta »povratni« RR, ki izhaja iz faze opremljanja z orodji, šteje v RR).
Administracija v RR in posredne podporne dejavnosti
Vse opisane dejavnosti RR spremljajo in podpirajo številne druge dejavnosti. Velja pravilo,
da se za opis RR zajemajo podatki samo o tistem osebju, ki je neposredno vkljuþeno v
raziskovalno-razvojno delo (samo pravi RR), medtem ko morajo podatki o izdatkih zajemati
vse stroške RR, vkljuþno s posrednimi podpornimi dejavnostmi, ki se obravnavajo kot režijski
stroški.
Pojasnilo:
Nekatere dejavnosti, kot so zagotavljanje knjižniþarskih ali raþunalniških storitev, so pravi
RR, þe so namenjene izkljuþno raziskovalno-razvojnemu delu.
ýe pa se opravljajo tako za raziskovalno-razvojno kot za drugo delo, so to posredne
podporne dejavnosti. Isto velja za vodstvo, administracijo in referentske dejavnosti. ýe
prispevajo neposredno k raziskovalno-razvojnim projektom in se opravljajo izkljuþno za RR,
potem so del pravega RR, njihovi nosilci pa se štejejo med raziskovalno-razvojno osebje.
Tipiþna primera sta vodja raziskovalno-razvojnega projekta, ki naþrtuje in nadzoruje
znanstvene in tehniþne vidike projekta, ali obdelovalec besedila, ki pripravlja vmesno in
konþno poroþilo o projektu.
Raziskovalno-razvojno osebje
Sem sodijo:
– raziskovalci,
– strokovno osebje,
– tehniþno osebje,
– vodilno osebje (menedžerji),
– drugo osebje.
Upoštevajo se vsi, ki so zaposleni v raziskovalno-razvojni dejavnosti, v stroške RR pa se
štejejo tudi stroški osebja, ki zagotavlja podporne storitve, povezane z raziskovalnorazvojnim delom.
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5999.

Pravilnik o določitvi povezanih subjektov, ki
delujejo kot organi oblasti ali katerih vlogo
priznava mednarodna pogodba

Na podlagi četrtega odstavka 413. člena Zakona o
davčnem postopku (Uradni list RS, št. 117/06) izdaja minister za finance

PRAVILNIK
o določitvi povezanih subjektov, ki delujejo
kot organi oblasti ali katerih vlogo priznava
mednarodna pogodba
1. člen
Za povezane subjekte, ki delujejo kot organi oblasti ali
katerih vlogo priznava mednarodna pogodba na dan 1. marca 2002 ali po tem datumu, se štejejo:

gija)

1. subjekti v Evropski uniji:
a) Belgija
– Vlaams Gewest (Flamska regija)
– Région wallonne (Valonska regija)
– Région bruxelloise/Brussels Gewest (Bruseljska re-

– Communauté française (Francoska skupnost)
– Vlaamse Gemeenschap (Flamska skupnost)
– Deutschsprachige Gemeinschaft (Nemško govoreča
skupnost)

cije)

b) Španija
– Xunta de Galicia (Reginalni zakonodajni svet Gali-

– Junta de Andalucía (Regionalni zakonodajni svet Andaluzije)
– Junta de Extremadura (Regionalni zakonodajni svet
Extremadure)
– Junta de Castilla-La Mancha (Regionalni zakonodajni
svet Castille-La Mancha)
– Junta de Castilla-León (Regionalni zakonodajni svet
Castille-León)
– Gobierno Foral de Navarra (Regionalna vlada Navarre)
– Govern de les Illes Balears (Vlada Balearskih otokov)
– Generalitat de Catalunya (Avtonomna vlada Katalonije)
– Generalitat de Valencia (Avtonomna vlada Valencije)
– Diputación General de Aragón (Regionalni svet Aragona)
– Gobierno de las Islas Canarias (Vlada Kanarskih otokov)
– Gobierno de Murcia (Vlada Murcie)
– Gobierno de Murcia (Vlada Madrida)
– Gobierno de la Comunidad Autónoma del País Vasco/Euzkadi (Vlada avtonomne skupnosti Baskije)
– Diputación Foral de Guipúzcoa (Regionalni svet Guipúzcoe)
– Diputación Foral de Vizcaya/Bizkaia (Regionalni svet
Vizcaye)
– Diputación Foral de Alava (Regionalni svet Alave)
– Ayuntamiento de Madrid (Svet mesta Madrid)
– Ayuntamiento de Barcelona (Svet mesta Barcelona)
– Cabildo Insular de Gran Canaria (Otoški svet Gran
Canarie)
– Cabildo Insular de Tenerife (Otoški svet Tenerife)
– Instituto de Crédito Oficial (Javna kreditna institucija)
– Instituto Catalán de Finanzas (Finančna institucija
Katalonije)
– Instituto Valenciano de Finanzas (Finančna institucija
Valencije)
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c) Grčija
– Оργανισμός Тηλεπικοινωνιών Ελλάδος (Državna telekomunikacijska organizacija)
– Оργανισμός Σιδηροδρόμων Ελλάδος (Državne železnice)
– Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού (Javno elektrogospodarstvo)
d) Francija
– La Caisse d'amortissement de la dette sociale
(CADES)(Sklad za odkup socialnega dolga)
– L'Agence
française
de
développement
(AFD)(Francoska razvojna agencija)
– Réseau Ferré de France (RFF)(Francoske železnice)
– Caisse Nationale des Autoroutes (CNA)(Državni sklad
za avtoceste)
– Assistance publique Hôpitaux de Paris (APHP)(Državna
pomoč pariškim bolnišnicam)
– Charbonnages de France (CDF)(Francoska uprava
za premog)
– Entreprise minière et chimique (EMC)(Podjetje za
rudarstvo in kemikalije)
e) Italija
– regije
– province
– občine
– Cassa Depositi e Prestiti (Sklad za depozite in posojila)
f) Latvija
– Pašvaldības (lokalne vlade)
g) Poljska
– gminy (občine)
– powiaty (okraji)
– województwa (vojvodstva)
– związki gmin (skupnosti občin)
– powiatów (skupnosti okrajev)
– województw (skupnosti vojvodstev)
– miasto stołeczne Warszawa (glavno mesto Varšava)
– Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
(Agencija za prestrukturiranje in modernizacijo kmetijstva)
– Agencja Nieruchomości Rolnych (Agencija za kmetijsko premoženje)
h) Portugalska
– Região Autónoma da Madeira (Avtonomna regija Madeire)
– Região Autónoma dos Açores (Avtonomna regija
Azorskih otokov)
– občine
i) Slovaška
– mestá a obce (občine)
– Železnice Slovenskej republiky (Slovaške železnice)
– Štátny fond cestného hospodárstva (Državni sklad
cestnega gospodarstva)
– Slovenské elektrárne (Slovaške elektrarne)
– Vodohospodárska výstavba (Družba za vodnogospodarske gradnje)
2. mednarodni subjekti:
– Evropska banka za obnovo in razvoj
– Evropska investicijska banka
– Azijska razvojna banka
– Afriška razvojna banka
– Svetovna banka/Mednarodna banka za obnovo in
razvoj/MDS
– Mednarodna finančna korporacija
– Medameriška razvojna banka
– Sklad Sveta Evrope za socialni razvoj
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– Euratom
– Evropska skupnost
– Corporación Andina de Fomento (CAF) (Andska razvojna korporacija)
– Eurofima
– Evropska skupnost za premog in jeklo
– Nordijska investicijska banka
– Karibska razvojna banka.
2. člen
Ta pravilnik začne veljati 1. januarja 2007.
Št. 426-137/2006/3
Ljubljana, dne 21. decembra 2006
EVA 2006-1611-0199
dr. Andrej Bajuk l.r.
Minister
za finance

6000.

Pravilnik o določitvi ozemelj, ki uporabljajo
ukrepe, ki ustrezajo ali so enaki tistim, ki jih
določa Direktiva Sveta 2003/48/ES

Na podlagi tretjega odstavka 344. člena Zakona o davčnem postopku (Uradni list RS, št. 117/06) izdaja minister za
finance

PRAVILNIK
o določitvi ozemelj, ki uporabljajo ukrepe,
ki ustrezajo ali so enaki tistim, ki jih določa
Direktiva Sveta 2003/48/ES
1. člen
Ozemlja, ki uporabljajo ukrepe, ki ustrezajo ali so enaki
tistim, ki jih določa Direktiva Sveta 2003/48/ES z dne 3. junija
2003 o obdavčevanju dohodka od prihrankov v obliki plačil
obresti (UL L št. 157 z dne 26. 6. 2003, str. 38), v povezavi s
Sklepom Sveta z dne 19. julija 2004 o datumu začetka uporabe Direktive Sveta 2003/48/ES o obdavčevanju dohodka
od prihrankov v obliki plačil obresti (UL L št. 257 z dne 4. 8.
2004, str. 7), so:
– Andora,
– Anguilla,
– Aruba,
– Britanski deviški otoki,
– Guernsey,
– Jersey,
– Kajmanski otoki,
– Lihtenštajn,
– Monako,
– Montserrat,
– Nizozemski Antili,
– Otok Man,
– Otoki Turks in Caicos,
– San Marino,
– Švica.
2. člen
Ta pravilnik začne veljati 1. januarja 2007.
Št. 426-136/2006/7
Ljubljana, dne 21. decembra 2006
EVA 2006-1611-0198
dr. Andrej Bajuk l.r.
Minister
za finance

Uradni list Republike Slovenije
6001.

Pravilnik o postopku in načinu nakazovanja
dohodnine občinam

Na podlagi drugega odstavka 38. člena Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2007 in 2008
(Uradni list RS, št. 126/06) izdaja minister za finance

PRAVILNIK
o postopku in načinu nakazovanja dohodnine
občinam
1. člen
(Vsebina pravilnika)
Ta pravilnik določa postopek in način nakazovanja dohodnine občinam, ki se skladno z zakonom, ki ureja financiranje občin, in zakonom, ki ureja izvrševanje proračuna
Republike Slovenije, odstopa občinam (v nadaljevanju: odstopljena dohodnina).
2. člen
(Izračun nakazil odstopljene dohodnine)
Ministrstvo za finance na podlagi določb zakona, ki
ureja financiranje občin, pripravi izračun nakazil odstopljene dohodnine, ki je v skupnem letnem znesku določena v
zakonu, ki ureja izvrševanje proračuna Republike Slovenije.
Izračun mora vsebovati:
– skupni tedenski znesek odstopljene dohodnine,
– tedenske zneske odstopljene dohodnine po občinah in
– datume nakazil odstopljene dohodnine.
3. člen
(Zagotavljanje odstopljene dohodnine na podračun
javnofinančnih prihodkov)
(1) Odstopljena dohodnina se občinam zagotavlja iz
prilivov na podračun proračuna države, tako da se na podračun javnofinančnih prihodkov »Dohodnina – odstopljeni
vir občinam« vsako sredo oziroma naslednji delovni dan, če
sreda ni delovni dan, začenši s prvo sredo v proračunskem
letu, nakažejo sredstva v višini iz prve alineje 2. člena tega
pravilnika.
(2) Nakazilo iz podračuna proračuna Republike Slovenije na podračun javnofinančnih prihodkov iz prejšnjega
odstavka tega člena se izvrši na dan nakazila do 12. ure.
4. člen
(Evidentiranje predobremenitev in priprava odredb za
nakazilo odstopljene dohodnine)
(1) Skupni tedenski znesek odstopljene dohodnine je
osnova za evidentiranje predobremenitev proračuna Republike Slovenije in za pripravo odredb za nakazilo iz podračuna
proračuna Republike Slovenije v skladu s pravilnikom, ki ureja postopke za izvrševanje proračuna Republike Slovenije.
(2) Predobremenitve in odredbe iz prejšnjega odstavka
se pripravijo za celotno obdobje proračunskega leta najkasneje do 31. 12. tekočega leta za naslednje proračunsko
leto.
(3) Predobremenitve in odredbe iz prvega odstavka
tega člena pripravi Sektor za sistem financiranja lokalnih
skupnosti.
5. člen
(Vključevanje odstopljene dohodnine v likvidnostni načrt
proračuna Republike Slovenije)
Skupni tedenski znesek odstopljene dohodnine se na
predlog Sektorja za sistem financiranja lokalnih skupnosti v
skladu s pravilnikom, ki ureja postopke za izvrševanje proračuna Republike Slovenije, vključi v mesečni likvidnostni načrt
proračuna Republike Slovenije.
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6. člen
(Predložitev tedenskih zneskov odstopljene dohodnine
po občinah)
Tedenske zneske odstopljene dohodnine po občinah
Sektor za sistem financiranja lokalnih skupnosti predloži
Upravi Republike Slovenije za javna plačila najkasneje do
roka za prvo nakazilo odstopljene dohodnine, ki je določen v
prvem odstavku 3. člena tega pravilnika.
7. člen
(Začetek veljavnosti)
Ta pravilnik začne veljati 1. januarja 2007.
Št. 007-885/2006
Ljubljana, dne 22. decembra 2006
EVA 2006-1611-0197
dr. Andrej Bajuk l.r.
Minister
za finance

6002.

Pravilnik o spremembi Pravilnika o programski
klasifikaciji izdatkov občinskih proračunov

Na podlagi petega odstavka 11. člena Zakona o javnih
financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02,
56/02 – ZJU in 110/02 – ZDT-B) izdaja minister za finance

PRAVILNIK
o spremembi Pravilnika o programski
klasifikaciji izdatkov občinskih proračunov
1. člen
V Pravilniku o programski klasifikaciji izdatkov občinskih proračunov (Uradni list RS, št. 57/05, 88/05 – popr.)
se Priloga nadomesti z novo prilogo, ki je sestavni del tega
pravilnika.
2. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 411-14/2004
Ljubljana, dne 20. decembra 2006
EVA 2006-1611-0189
dr. Andrej Bajuk l.r.
Minister
za finance
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PRILOGA
PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA IZDATKOV OBýINSKIH PRORAýUNOV
Šifra (AA) in naziv podroþja proraþunske porabe
Šifra (AABB) in naziv glavnega programa
Šifra (AABB90CC) in naziv podprograma
01 POLITIýNI SISTEM
0101 Politiþni sistem
01019001 Dejavnost obþinskega sveta
01019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov
01019003 Dejavnost župana in podžupanov
02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA
0202 Urejanje na podroþju fiskalne politike
02029001 Urejanje na podroþju fiskalne politike
0203 Fiskalni nadzor
02039001 Dejavnost nadzornega odbora
03 ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOý
0302 Mednarodno sodelovanje in udeležba
03029001 ýlanarine mednarodnim organizacijam
03029002 Mednarodno sodelovanje obþin
0303 Mednarodna pomoþ
03039001 Razvojna in humanitarna pomoþ
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE
0401 Kadrovska uprava
04019001 Vodenje kadrovskih zadev
0402 Informatizacija uprave
04029001 Informacijska infrastruktura
04029002 Elektronske storitve
0403 Druge skupne administrativne službe
04039001 Obvešþanje domaþe in tuje javnosti
04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov
04039003 Razpolaganje in upravljanje z obþinskim premoženjem
05 ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ
0502 Znanstveno - raziskovalna dejavnost
05029001 Znanstveno - raziskovalna dejavnost
06 LOKALNA SAMOUPRAVA
0601 Delovanje na podroþju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni
06019001 Priprava strokovnih podlag s podroþja lokalne samouprave ter strokovna pomoþ lokalnim organom in
službam
06019002 Nacionalno združenje lokalnih skupnosti
06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti
0602 Sofinanciranje dejavnosti obþin, ožjih delov obþin in zvez obþin
06029001 Delovanje ožjih delov obþin
06029002 Delovanje zvez obþin
0603 Dejavnost obþinske uprave
06039001 Administracija obþinske uprave
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje obþinske uprave
07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH
0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesreþami
07039001 Pripravljenost sistema za zašþito, reševanje in pomoþ
07039002 Delovanje sistema za zašþito, reševanje in pomoþ
08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST
0802 Policijska in kriminalistiþna dejavnost
08029001 Prometna varnost
08029002 Notranja varnost

1
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10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI
1003 Aktivna politika zaposlovanja
10039001 Poveþanje zaposljivosti
11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO
1102 Program reforme kmetijstva in živilstva
11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu
11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih obmoþij
11029003 Zemljiške operacije
11029004 Ukrepi za stabilizacijo trga
1103 Splošne storitve v kmetijstvu
11039001 Delovanje služb in javnih zavodov
11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali
1104 Gozdarstvo
11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest
1105 Ribištvo
11059001 Program razvoja ribištva
12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN
1202 Urejanje, nadzor in oskrba na podroþju proizvodnje in distribucije elektriþne energije
12029001 Oskrba z elektriþno energijo
1204 Urejanje, nadzor in oskrba na podroþju predelave in distribucije nafte in zemeljskega plina
12049001 Oskrba s plinom
1206 Urejanje podroþja uþinkovite rabe in obnovljivih virov energije
12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije
1207 Urejanje, nadzor in oskrba z drugimi vrstami energije
12079001 Oskrba s toplotno energijo
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE
1302 Cestni promet in infrastruktura
13029001 Upravljanje in tekoþe vzdrževanje obþinskih cest
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja obþinskih cest
13029003 Urejanje cestnega prometa
13029004 Cestna razsvetljava
13029005 Upravljanje in tekoþe vzdrževanje državnih cest
13029006 Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest
1303 Železniški promet in infrastruktura
13039001 Investicijsko vzdrževanje in gradnja javne železniške infrastrukture
1304 Letalski promet in infrastruktura
13049001 Letališka infrastruktura in oprema navigacijskih služb
1305 Vodni promet in infrastruktura
13059001 Investicije v pristaniško infrastrukturo in varnost plovbe
1306 Telekomunikacije in pošta
13069001 Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje
1401 Urejanje in nadzor na podroþju gospodarstva in varstva potrošnikov
14019001 Varstvo potrošnikov
1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti
14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva
1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva
14039001 Promocija obþine
14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠýINE
1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor
15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki
15029002 Ravnanje z odpadno vodo
15029003 Izboljšanje stanja okolja
1504 Upravljanje in nadzor vodnih virov
15049001 Naþrtovanje, varstvo in urejanje voda
1505 Pomoþ in podpora ohranjanju narave
15059001 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot
2
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1506 Splošne okoljevarstvene storitve
15069001 Informacijski sistem varstva okolja in narave
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST
1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija
16029001 Urejanje in nadzor na podroþju geodetskih evidenc
16029002 Nadzor nad prostorom, onesnaževanjem okolja in narave
16029003 Prostorsko naþrtovanje
1603 Komunalna dejavnost
16039001 Oskrba z vodo
16039002 Urejanje pokopališþ in pogrebna dejavnost
16039003 Objekti za rekreacijo
16039004 Prazniþno urejanje naselij
16039005 Druge komunalne dejavnosti
1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje
16059001 Podpora individualni stanovanjski gradnji
16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje
16059003 Drugi programi na stanovanjskem podroþju
1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišþi (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišþa)
16069001 Urejanje obþinskih zemljišþ
16069002 Nakup zemljišþ
17 ZDRAVSTVENO VARSTVO
1702 Primarno zdravstvo
17029001 Dejavnost zdravstvenih domov
1703 Bolnišniþno varstvo
17039001 Investicijska vlaganja v bolnišnice
1705 Zdravila in ortopedski pripomoþki ter lekarniška dejavnost
17059001 Lekarniška dejavnost
1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva
17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja
1707 Drugi programi na podroþju zdravstva
17079001 Nujno zdravstveno varstvo
17079002 Mrliško ogledna služba
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE
1802 Ohranjanje kulturne dedišþine
18029001 Nepremiþna kulturna dedišþina
18029002 Premiþna kulturna dedišþina
1803 Programi v kulturi
18039001 Knjižniþarstvo in založništvo
18039002 Umetniški programi
18039003 Ljubiteljska kultura
18039004 Mediji in avdiovizualna kultura
18039005 Drugi programi v kulturi
18039006 Zoološki in botaniþni vrtovi, akvariji, arboretumi ipd
1804 Podpora posebnim skupinam
18049001 Programi veteranskih organizacij
18049002 Podpora duhovnikom in verskim skupnostim
18049003 Podpora narodnostnim skupnostim
18049004 Programi drugih posebnih skupin
1805 Šport in prostoþasne aktivnosti
18059001 Programi športa
18059002 Programi za mladino
19 IZOBRAŽEVANJE
1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok
19029001 Vrtci
19029002 Druge oblike varstva in vzgoje otrok
1903 Primarno in sekundarno izobraževanje
19039001 Osnovno šolstvo
19039002 Glasbeno šolstvo
19039003 Splošno srednje in poklicno šolstvo
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19039004 Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju
1904 Terciarno izobraževanje
19049001 Višješolsko izobraževanje
19049002 Visokošolsko izobraževanje
1905 Drugi izobraževalni programi
19059001 Izobraževanje odraslih
19059002 Druge oblike izobraževanja
1906 Pomoþi šolajoþim
19069001 Pomoþi v osnovnem šolstvu
19069002 Pomoþi v srednjem šolstvu
19069003 Štipendije
19069004 Študijske pomoþi
20 SOCIALNO VARSTVO
2001 Urejanje in nadzor sistema socialnega varstva
20019001 Urejanje sistema socialnega varstva
2002 Varstvo otrok in družine
20029001 Drugi programi v pomoþ družini
2004 Izvajanje programov socialnega varstva
20049001 Centri za socialno delo
20049002 Socialno varstvo invalidov
20049003 Socialno varstvo starih
20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih
20049005 Socialno varstvo zasvojenih
20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin
22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA
2201 Servisiranje javnega dolga
22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proraþuna - domaþe zadolževanje
22019002 Stroški financiranja in upravljanja z dolgom
23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI
2302 Posebna proraþunska rezerva in programi pomoþi v primerih nesreþ
23029001 Rezerva obþine
23029002 Posebni programi pomoþi v primerih nesreþ
2303 Splošna proraþunska rezervacija
23039001 Splošna proraþunska rezervacija
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Pravilnik o obrazcu vloge za uveljavljanje
oprostitev za izračun akontacije dohodnine od
katastrskega dohodka

Na podlagi prvega odstavka 314. člena Zakona o davčnem postopku (Uradni list RS, št. 117/06) izdaja minister za
finance

PRAVILNIK
o obrazcu vloge za uveljavljanje oprostitev za
izračun akontacije dohodnine od katastrskega
dohodka
1. člen
S tem pravilnikom se določajo vsebina obrazca Vloga
za uveljavljanje oprostitev za izračun akontacije dohodnine
od katastrskega dohodka ter način in roki njegove predložitve
davčnemu organu.
2. člen
(1) Davčni zavezanci, ki želijo uveljaviti oprostitve za
izračun akontacije dohodnine od katastrskega dohodka v
posameznem letu, morajo vlogo vložiti pri davčnem organu
najpozneje do 30. junija tekočega leta na obrazcu Vloga za
uveljavljanje oprostitev za izračun akontacije dohodnine od
katastrskega dohodka, ki je skupaj z navodilom za izpolnjevanje obrazca Priloga 1 tega pravilnika, in njegov sestavni
del.
(2) Vloge ni treba vložiti za oprostitve, ki jih davčni organ
prizna po uradni dolžnosti.
3. člen
Ta pravilnik začne veljati 1. januarja 2007.
Št. 422-70/2006/8
Ljubljana, dne 21. decembra 2006
EVA 2006-1611-0183
dr. Andrej Bajuk l.r.
Minister
za finance
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PRILOGA 1

VLOGA ZA UVELJAVLJANJE OPROSTITEV ZA IZRAýUN
AKONTACIJE DOHODNINE OD KATASTRSKEGA DOHODKA
1. PODATKI O ZAVEZANCU

Davþna številka:

Ime in priimek ………………………………………………………
Podatki o prebivališþu
(naselje, ulica, hišna številka, pošta) ……………………………………………………………... ...
Zavezanec je rezident Republike Slovenije
o da
o ne

Država rezidentstva: ........................................

2. PODATKI O ZEMLJIŠýIH, ZA KATERA SE UVELJAVLJA OPROSTITEV
– po posameznih vrstah oprostitev
Parcelna
številka

Katastrska obþina

Številka
oprostitve*

Navedba javne evidence, iz
katere je razvidna
oprostitev **

* Vpiše se številka oprostitve, ki je za posamezno vrsto oprostitve navedena v navodilu.
** Podatke iz javnih evidenc pridobi davþni organ.

3. PRILOGE – dokazila, ki dokazujejo upraviþenost do posamezne oprostitve v
primeru, kadar se oprostitev ne uveljavlja na podlagi podatkov iz javnih evidenc :
1. ………………………
2. ………………………
3. ………………………
4. ………………………
V/na…………………….., dne………………….
MF-DURS obr. DOHKGD št. 4

Priloga

……………………………
(podpis zavezanca/zavezanke)
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NAVODILO ZA IZPOLNJEVANJE VLOGE ZA UVELJAVLJANJE OPROSTITEV ZA IZRAýUN
AKONTACIJE DOHODNINE OD KATASTRSKEGA DOHODKA
Z vlogo zavezanec za dohodek iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti v skladu s 314.
þlenom Zakona o davþnem postopku – ZDavP-2 (Uradni list RS, št. 117/06) uveljavlja oprostitve po
73. þlenu Zakona o dohodnini – ZDoh-2 (Uradni list RS, št. 117/06).
Vloži jo pri davþnem organu, pristojnem za odmero dohodnine.
Kot zavezanec za dohodek iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti se šteje oseba, ki je
v zemljiški knjigi oziroma zemljiškem katastru za posamezno kmetijsko ali gozdno zemljišþe vpisana
kot lastnik, zakupnik ali je imetnik pravice uporabe zemljišþa na podlagi drugega pravnega naslova.
Zavezanec mora navesti javno evidenco, iz katere je razvidna upraviþenost do oprostitve ali v primeru,
da oprostitev ne izhaja iz podatkov v javnih evidencah, k vlogi priložiti dokazila, ki dokazujejo
upraviþenost do oprostitve.
Vloga ni potrebna za zemljišþa pod neodmerjenimi gozdnimi cestami (5. toþka 73. þlena ZDoh-2) in za
zemljišþa, na katerih so objekti posebnega pomena za obrambo ali ležijo v varnostnem obmoþju
takega objekta (19. toþka 73. þlena ZDoh-2), ter za zemljišþa, ki se uporabljajo za doseganje dohodka
iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti, ki se ugotavlja na podlagi dejanskih prihodkov
in odhodkov ali dejanskih prihodkov in normiranih odhodkov (15. toþka 73. þlena ZDoh-2). Za te
primere davþni organ prizna oprostitev po uradni dolžnosti.
PODATKI O ZEMLJIŠýIH, ZA KATERA SE UVELJAVLJA OPROSTITEV (2)
Za vsako parcelo, za katero se uveljavlja oprostitev, se vpišeta parcelna številka in katastrska obþina.
ýe je parcel veþ kot je okenc v preglednici, se priloži dodatni seznam zemljišþ z enakimi navedbami in
podpisom zavezanca.
Kot številka oprostitve se vpiše številka, ki je navedena ob posameznem razlogu za oprostitev po 61.
þlenu ZDoh-1, po katerem se v davþno osnovo ne všteva katastrski dohodek zemljišþ:
1. ki jih je na podlagi zakona trajno ali zaþasno prepovedano izkorišþati za kmetijsko pridelavo,
2. na katerih so nasipi, kanali, prekopi, jezovi in druge naprave za potrebe obrambe pred poplavami
ali za osuševanje in namakanje,
3. ležijo znotraj visokovodnih nasipov,
4. na katerih so vrbni in drugi zašþitni nasadi ter varovalni gozdovi, kot obramba pred erozijo,
5. so v zemljiškem katastru oznaþena kot zemljišþa pod neodmerjenimi gozdnimi cestami,
6. na katerih so neodmerjene planinske poti,
7. na katerih so objekti za potrebe zašþite in reševanja pred naravnimi in drugimi nesreþami,
8. ki ležijo v obmejnem pasu in nad ali pod visoko-napetostnimi daljnovodi in drugimi vodi, þe je
izkorišþanje v kmetijske namene onemogoþeno,
9. na katerih so evidentirana vojna grobišþa,
10. ki jih zavezanec odda skladno s predpisi o preživninskem varstvu kmetov,
11. ki jih na podlagi odloþbe državnega organa o razlastitvi ali pogodbe, ki nadomešþa razlastitev, ni
mogoþe uporabljati,
12. ki jih je zavezanec z odloþbo o denacionalizaciji dobil v last, ne pa tudi v posest,
13. za katera je bilo skladno s predpisi izdano dovoljenje za gradnjo,
14. ki so dana v zakup, za dobo, navedeno v zakupni pogodbi,
15. ki se uporabljajo za doseganje dohodka, kot je doloþen v III.3. poglavju ZDoh-2,
16. ki so bila neuporabna ali slabše kakovosti, pa so z vlaganji postala uporabna ali bolj rodovitna, za
obdobje treh let, z uveljavitvijo v prvem letu po usposobitvi ali izboljšanju,
17. na katerih se zasadijo novi vinogradi, hmeljišþa, sadovnjaki ali drugi trajni nasadi, za obdobje treh
let in za oljþne nasade za obdobje osmih let, z uveljavitvijo v prvem letu po zasaditvi,
18. ki se pogozdijo, za obdobje 30 let, z uveljavitvijo v prvem letu po pogozditvi,
19. na katerih so objekti posebnega pomena za obrambo ali ležijo v varnostnem obmoþju takega
objekta in se zanje predpiše ukrep varovanja.
Kot javna evidenca se navede ime zbirke, iz katere so razvidni podatki o zemljišþu, ki opraviþujejo
oprostitev (na primer zbirke o dejanski ali namenski rabi prostora, zbirke pravnih režimov in podobno).
PRILOGE (3)
ýe zavezanec oprostitev ne uveljavlja na podlagi javnih evidenc, navede dokazila (akti in podobno) in
jih priloži k vlogi.
MF-DURS obr. DOHKGD št. 4
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Pravilnik o obrazcu za priglasitev ugotavljanja
davčne osnove od dohodka iz osnovne
kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti
na podlagi dejanskih prihodkov in odhodkov
oziroma dejanskih prihodkov in normiranih
odhodkov

Na podlagi drugega odstavka 304. člena Zakona o
davčnem postopku (Uradni list RS, št. 117/06) izdaja minister za finance

PRAVILNIK
o obrazcu za priglasitev ugotavljanja davčne
osnove od dohodka iz osnovne kmetijske in
osnovne gozdarske dejavnosti na podlagi
dejanskih prihodkov in odhodkov oziroma
dejanskih prihodkov in normiranih odhodkov
1. člen
S tem pravilnikom se določajo vsebina obrazca Priglasitev ugotavljanja davčne osnove od dohodka iz osnovne
kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti na podlagi dejanskih prihodkov in odhodkov ali dejanskih prihodkov in
normiranih odhodkov ter način in roki predložitve obrazca
davčnemu organu.
2. člen
(1) Priglasitev se opravi na obrazcu Priglasitev ugotavljanja davčne osnove od dohodka iz osnovne kmetijske in
osnovne gozdarske dejavnosti na podlagi dejanskih prihodkov in odhodkov ali dejanskih prihodkov in normiranih odhodkov, ki je kot Priloga 1 sestavni del tega pravilnika.
(2) Davčni zavezanec nosilec dejavnosti (v nadaljnjem
besedilu: zavezanec) lahko predloži obrazec davčnemu organu kadar koli v letu, z ugotavljanjem davčne osnove na
podlagi dejanskih prihodkov in odhodkov ali dejanskih prihodkov in normiranih odhodkov pa lahko začne prvi dan
naslednjega koledarskega leta po letu vročitve odločbe.
(3) Ob priglasitvi zavezanec navede, ali želi v prvem
davčnem letu davčno osnovo ugotavljati na podlagi dejanskih
prihodkov in odhodkov ali dejanskih prihodkov in normiranih
odhodkov.
(4) Zavezanec, ki ugotavlja davčno osnovo na podlagi
dejanskih prihodkov in normiranih odhodkov in želi na ta
način ugotavljati davčno osnovo tudi v naslednjem davčnem
letu ali želi za naslednje davčno leto iz ugotavljanja davčne
osnove na podlagi dejanskih prihodkov in odhodkov preiti na
ugotavljanje davčne osnove na podlagi dejanskih prihodkov
in normiranih odhodkov, mora dati zahtevek za tak način
ugotavljanja davčne osnove najpozneje do konca meseca
novembra tekočega leta za naslednje leto.
3. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 421-351/2006/6
Ljubljana, dne 21. decembra 2006
EVA 2006-1611-0182
dr. Andrej Bajuk l.r.
Minister
za finance
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PRILOGA 1
PODATKI O DAVÎNEM ZAVEZANCU:
___________________________
(ime in priimek vlagatelja/nosilca)

Davþna številka

___________________________
(podatki o prebivališÏu: naselje, ulica, hišna številka)

___________________________
(poštna številka, pošta)

__________________________
(pristojni davÏni urad)

PRIGLASITEV
ugotavljanja davþne osnove od dohodka iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske
dejavnosti na podlagi dejanskih prihodkov in odhodkov oziroma dejanskih prihodkov
in normiranih odhodkov
Na podlagi 304. þlena Zakona o davþnem postopku (Uradni list RS, št. 117/06) priglašam
ugotavljanje davþne osnove od dohodka iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske
dejavnosti na podlagi dejanskih prihodkov in odhodkov ali dejanskih prihodkov in normiranih
odhodkov po drugem odstavku 47. þlena Zakona o dohodnini – ZDoh-2 (Uradni list RS, št.
117/06).
Davþno osnovo od teh dohodkov želim v prvem letu ugotavljati (ustrezno oznaþite):
a) na podlagi dejanskih prihodkov in odhodkov,
b) na podlagi dejanskih prihodkov in normiranih odhodkov v višini 70 % ustvarjenih
prihodkov.
V istem kmeþkem gospodinjstvu1 so naslednji zavezanci, ki dosegajo dohodke iz opravljanja
osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti in druge kmetijske ter dopolnilne
dejavnosti na kmetiji, ter se strinjajo z doloþenim nosilcem in s tem, da se za davþne namene
uporaba zemljišþ, panjev in drugih sredstev, ki so v lasti, uporabi ali finanþnem najemu
þlanov kmeþkega gospodinjstva, ter dohodki iz opravljanja osnovne kmetijske in gozdarske
dejavnosti, oziroma þe se v kmeþkem gospodinjstvu opravlja tudi druga kmetijska ali
dopolnilna dejavnost, tudi dohodki druge kmetijske in dopolnilne dejavnosti, pripišejo nosilcu:
Ime in priimek
Davþna številka
Podpis
1. _____________________ ______________________ ___________________
2. _____________________ ______________________ ___________________
3. _____________________ ______________________ ___________________
4. _____________________ ______________________ ___________________
5. _____________________ ______________________ ___________________
6. _____________________ ______________________ ___________________
7. _____________________ ______________________ ___________________
1

Kot kmeþko gospodinjstvo se za namene Zakona o dohodnini – ZDoh-2 šteje skupnost oseb, ki niso najeta
delovna sila in imajo na dan 30. junija v davþnem letu skupno stalno oziroma zaþasno prebivališþe in so prijavljeni
kot eno gospodinjstvo po predpisih o prijavi prebivališþa.
Priloga
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Nosilec se zavezuje, da bo davþno osnovo od dohodkov iz osnovne kmetijske in osnovne
gozdarske dejavnosti na podlagi dejanskih prihodkov in odhodkov ali dejanskih prihodkov in
normiranih odhodkov ugotavljal najmanj 5 davþnih let ter da bo vsako spremembo v zvezi z
zemljišþi, ki jih uporablja v okviru osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti,
priglasil davþnemu organu v 15 dneh po nastanku spremembe, spremembo v zvezi z
opravljanjem dopolnilne dejavnosti na kmetiji pa v 8 dneh po nastanku spremembe.

V/na ........................................, dne .....................................
...........................................
(podpis vlagatelja/nosilca)
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Pravilnik o obrazcih za napovedi za odmero
akontacije dohodnine in o obrazcih za
napovedi za odmero dohodnine od dohodka iz
kapitala

Na podlagi drugega odstavka 61. člena, drugega odstavka 285. člena, drugega odstavka 305. člena, drugega
odstavka 317. člena, drugega odstavka 321. člena, tretjega
in šestega odstavka 325. člena Zakona o davčnem postopku
(Uradni list RS, št. 117/06) izdaja minister za finance

PRAVILNIK
o obrazcih za napovedi za odmero akontacije
dohodnine in o obrazcih za napovedi za odmero
dohodnine od dohodka iz kapitala
1. člen
S tem pravilnikom se določa vsebina obrazcev za napovedi za odmero akontacije dohodnine od dohodka iz zaposlitve, od dohodka iz dejavnosti, od dohodka iz oddajanja
premoženja v najem in iz prenosa premoženjske pravice ter
od drugih dohodkov.
S tem pravilnikom se določa tudi vsebina obrazcev za
napovedi za odmero dohodnine od dohodka iz kapitala.
2. člen
Davčni zavezanec oziroma davčna zavezanka (v nadaljnjem besedilu: davčni zavezanec) predloži davčnemu
organu napoved za odmero akontacije dohodnine na obrazcu, izpolnjenem v skladu z navodilom za izpolnjevanje, ki je
njegov sestavni del, in sicer:
1. od dohodka iz zaposlitve na obrazcih:
– Napoved za odmero akontacije dohodnine od dohodka iz zaposlitve (dohodek iz delovnega razmerja, pokojnine),
ki je kot Priloga 1 sestavni del tega pravilnika,
– Napoved za odmero akontacije dohodnine od dohodka iz zaposlitve, ki je kot Priloga 1-A sestavni del tega
pravilnika,
– Napoved za odmero akontacije dohodnine od dohodka iz zaposlitve (dohodek iz drugega pogodbenega razmerja), ki je kot Priloga 2 sestavni del tega pravilnika;
2. od dohodka iz dejavnosti na obrazcih:
– Napoved za odmero akontacije dohodnine od dohodka iz dejavnosti (ugotavljanje davčne osnove z upoštevanjem
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normiranih odhodkov), ki je kot Priloga 3 sestavni del tega
pravilnika,
3. od dohodka iz oddajanja premoženja v najem in iz
prenosa premoženjske pravice na obrazcih:
– Napoved za odmero akontacije dohodnine od dohodka iz oddajanja premoženja v najem, ki je kot Priloga 4
sestavni del tega pravilnika,
– Napoved za odmero akontacije dohodnine od dohodka iz prenosa premoženjske pravice, ki je kot Priloga 5
sestavni del tega pravilnika,
4. od drugih dohodkov na obrazcu:
– Napoved za odmero akontacije dohodnine od drugih
dohodkov (105. člen ZDoh-2), ki je kot Priloga 6 sestavni del
tega pravilnika.
3. člen
Davčni zavezanec predloži davčnemu organu napoved
za odmero dohodnine od dohodka iz kapitala na obrazcu, izpolnjenem v skladu z navodilom za izpolnjevanje, ki je njegov
sestavni del, in sicer:
1. Napoved za odmero dohodnine od obresti, ki je kot
Priloga 7 sestavni del tega pravilnika,
2. Napoved za odmero dohodnine od obresti na denarne depozite pri bankah in hranilnicah ustanovljenih v skladu
s predpisi v Sloveniji ter pri bankah in hranilnicah drugih
državah članicah EU, ki je kot Priloga 8 sestavni del tega
pravilnika,
3. Napoved za odmero dohodnine od dividend, ki je kot
Priloga 9 sestavni del tega pravilnika,
4. Napoved za odmero dohodnine od dobička iz kapitala od odsvojitve vrednostnih papirjev in drugih deležev v
kapitalu, ki je kot Priloga 10 sestavni del tega pravilnika,
5. Napoved za odmero dohodnine od dobička iz kapitala pri odsvojitvi nepremičnin, ki je kot Priloga 11 sestavni
del tega pravilnika.
4. člen
Ta pravilnik začne veljati 1. januarja 2007.
Št. 421-345/2006/5
Ljubljana, dne 20. decembra 2006
EVA 2006-1611-0180
dr. Andrej Bajuk l.r.
Minister
za finance
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PRILOGA 1

NAPOVED ZA ODMERO AKONTACIJE DOHODNINE OD
DOHODKA IZ ZAPOSLITVE
(DOHODKI IZ DELOVNEGA RAZMERJA, POKOJNINE)
1. PODATKI O ZAVEZANCU REZIDENTU

Davþna številka:

Ime in priimek: ………………………………………………………..
Podatki o prebivališþu
(naselje, ulica, hišna številka, pošta): ……………………………………………………………
2. NAPOVED ZA ODMERO AKONTACIJE DOHODNINE OD DOHODKA IZ ZAPOSLITVE VLAGAM
(ustrezno oznaþiti):





za prviþ prejeti dohodek iz delovnega razmerja ali pokojnino
ponovna vložitev zaradi spremenjene višine dohodka iz delovnega razmerja ali pokojnine
oziroma spremenjenih drugih pogojev, ki vplivajo na višino akontacije dohodnine od dohodka
iz zaposlitve
vložitev napovedi za odmero akontacije dohodnine od dohodka iz delovnega razmerja ali
pokojnine za novo davþno leto ________ (navesti letnico)

3. PODATKI O DOHODKU IZ DELOVNEGA RAZMERJA IN PODATKI O POKOJNINI
Datum
prejema
dohodka

Vrsta dohodka

Dohodek
(v EUR)

Tuji davek
(v EUR)

Obvezni prispevki
za socialno
varnost
(v EUR)

Stroški
(v EUR)

4. PODATKI O IZPLAýEVALCU
Ime in priimek oziroma
firma

Naslov oziroma sedež
(naselje, ulica, hišna številka, pošta)

Država

Davþna ali
identifikacijska
številka

5. IZJAVA O DAVýNI OBVEZNOSTI IZVEN SLOVENIJE
Datum
prejema
dohodka

MF-DURS obr. DOHZAP št. 1

Priloga

Vrsta dohodka

Dohodek
(v EUR)

Tuji davek
(v EUR)
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Izjavljam, da so dohodki iz zaposlitve, navedeni pod toþko 5, obdavþeni izven Slovenije. Na
podlagi te izjave uveljavljam (ustrezno oznaþiti):
 odbitek tujega davka
 oprostitev plaþila akontacije dohodnine od dohodka, ki v skladu s/z ______ odstavkom
_______ þlena Mednarodne pogodbe o izogibanju dvojnega obdavþevanja dohodka,
sklenjene med Republiko Slovenijo in _______________, ni obdavþen v Sloveniji
6. UPOŠTEVANJE OLAJŠAV PRI ODMERI AKONTACIJE DOHODNINE OD DOHODKOV IZ
ZAPOSLITVE (DOHODEK IZ DELOVNEGA RAZMERJA, POKOJNINE)
Uveljavljam upoštevanje naslednjih olajšav (ustrezno oznaþiti):

Ƒ splošna olajšava
Ƒ osebna olajšava:
Ƒ
osebna olajšava za zavezanca, invalida s 100 % telesno okvaro
Ƒ
osebna olajšava za zavezanca po dopolnjenem 65. letu starosti
Ƒ osebna olajšava za pokojnine
Ƒ posebna olajšava za vzdrževane družinske þlane
PODATKI O VZDRŽEVANIH DRUŽINSKIH ýLANIH
Zap.
št.

Ime in priimek

Leto rojstva

Davþna številka

Sorodstveno
razmerje*

* Sorodstveno razmerje:
A1
A2
A3

– otrok do 18. leta starosti
– otrok od 18. do 26. leta starosti, ki nadaljuje šolanje na srednji, višji ali visoki stopnji
– otrok po 26. letu starosti, þe se vpiše na študij do 26. leta starosti, in to najveþ za 6 let od
dneva vpisa na dodiplomski študij in najveþ za 4 leta od dneva vpisa na podiplomski študij
A4
– otrok, starejši od 18 let, ki se ne izobražuje in je za delo sposoben, þe je prijavljen pri službi za
zaposlovanje
A5
– otrok, ki potrebuje posebno nego in varstvo in ima pravico do dodatka za nego otroka v skladu
z zakonom o starševskem varstvu in družinskih prejemkih ali pravico do dodatka za pomoþ in
postrežbo v skladu z zakonom o pokojninskem in invalidskem zavarovanju;
B – za delo nezmožen otrok v skladu s predpisi o družbenem varstvu duševno in telesno prizadetih oseb
C – zakonec ali zunajzakonski partner, ki ni zaposlen in ne opravlja dejavnosti
D – starši oziroma posvojitelji zavezanca.

*****

Priloge (popis dokumentov oziroma dokazil, ki jih zavezanec prilaga k napovedi):
1.
2.
3.
4.
5.

V/Na ____________, dne__________

MF-DURS obr. DOHZAP št. 1

__________________________
Podpis zavezanca
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NAVODILO ZA IZPOLNJEVANJE OBRAZCA NAPOVEDI ZA ODMERO AKONTACIJE
DOHODNINE OD DOHODKA IZ ZAPOSLITVE (DOHODEK IZ DELOVNEGA RAZMERJA,
POKOJNINE)
Obrazec za napoved za odmero akontacije dohodnine od dohodka iz zaposlitve (dohodek iz
delovnega razmerja, pokojnine) izpolnijo samo rezidenti Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu:
Slovenije).
Napoved za odmero akontacije dohodnine od dohodka iz zaposlitve (iz delovnega razmerja in
pokojnin) vloži davþni zavezanec rezident pri davþnem organu, þe dohodek iz zaposlitve izplaþa
oseba, ki ni plaþnik davka v Sloveniji. Plaþnik davka je v skladu z 58. þlenom Zakona o davþnem
postopku (Uradni list RS, št. 117/06; v nadaljnjem besedilu: ZDavP-2) pravna oseba, združenje oseb,
vkljuþno z družbo civilnega prava po tujem pravu, ki je brez pravne osebnosti, samostojni podjetnik
posameznik in posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, ki izplaþa dohodek, od katerega se v
skladu z ZDavP-2 ali zakonom o obdavþenju izraþunava, odteguje in plaþuje davþni odtegljaj.
Davþni zavezanec rezident mora za prviþ prejeti dohodek iz delovnega razmerja ali pokojnino vložiti
napoved v sedmih dneh od dneva pridobitve tega dohodka.
Davþni zavezanec rezident mora ponovno vložiti napoved v sedmih dneh od dneva, ko je prejel
spremenjeno višino dohodka iz delovnega razmerja ali pokojnine ali ko se spremenijo drugi pogoji,
ki vplivajo na višino akontacije dohodnine od dohodka iz zaposlitve, þe ta sprememba znaša veþ kot
10 %.
Davþni zavezanec rezident lahko vloži napoved tudi za vsako novo davþno leto v decembru
tekoþega leta za naslednje leto.
VPISOVANJE PODATKOV O DOHODKU IZ DELOVNEGA RAZMERJA IN O POKOJNINI (3)
Zavezanec vpiše datum prejema dohodka (dd.mm.LLLL) oziroma obdobje, za katero napoveduje
dohodek iz delovnega razmerja oziroma pokojnino.
Davþni zavezanec navede vrsto dohodka iz delovnega razmerja tako, da vpiše ustrezno šifro, in
sicer:
1101 Plaþa, nadomestilo plaþe in povraþila stroškov v zvezi z delom
1102 Bonitete
1103 Regres za letni dopust
1104 Jubilejne nagrade, odpravnine ob upokojitvi in solidarnostne pomoþi
1105 Premije za prostovoljno dodatno pokojninsko in invalidsko zavarovanje
1106 Pokojnine iz naslova obveznega pokojninskega in invalidskega zavarovanja
1107 Nadomestila in drugi dohodki iz naslova obveznega pokojninskega zavarovanja
1108 Nadomestila in drugi dohodki iz naslova obveznega socialnega zavarovanja
1109 Drugi dohodki iz delovnega razmerja
Zavezanec vpiše znesek dohodka v eurih, zaokroženo na dve decimalni mesti.
ýe je bil od dohodka iz delovnega razmerja in od pokojnine plaþan davek v tujini, se vpiše znesek
tujega davka v eurih, zaokroženo na dve decimalni mesti. Znesek tujega davka v tuji valuti se
preraþuna v eure po teþaju, ki ga objavlja Banka Slovenije, na dan pridobitve dohodka.
Zavezanec vpiše znesek plaþanih obveznih prispevkov za socialno varnost v eurih, zaokroženo na
dve decimalni mesti. ýe zavezanec obvezne prispevke za socialno varnost plaþuje v tujini, vpiše
znesek tistih prispevkov, ki so primerljivi z obveznimi prispevki za socialno varnost v Sloveniji.
Zavezanec, ki prejema dohodek iz delovnega razmerja iz tujine, vpiše v polje »Stroški (v EUR)«
znesek stroškov prehrane med delom in stroškov prevoza na delo in z dela, glede na dejansko
prisotnost na delovnem mestu v tujini. Navedene stroške je mogoþe uveljavljati le pri dohodku iz
delovnega razmerja (šifra 1101), priznajo pa se pod pogoji in do višine, ki je doloþena s predpisom
Vlade RS iz 44. þlena Zakona o dohodnini ( Uradni list RS, št. 117/06- v nadaljnjem besedilu:ZDoh-2).

MF-DURS obr. DOHZAP št. 1
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VPISOVANJE PODATKOV O IZPLAýEVALCU (4)
Davþni zavezanec vpiše podatke o izplaþevalcu (ime in priimek oziroma firma, naslov oziroma sedež,
država in davþna številka izplaþevalca). ýe izplaþevalcu ni dodeljena davþna številka po ZDavP-2 in
po Zakonu o davþni službi (Uradni list RS, št. 17/05 – UPB1, 59/05 – odl. US in 114/06), se navede
številka, ki se uporablja za davþne namene v državi rezidentstva izplaþevalca dohodka (davþna
številka ali druga identifikacijska številka). Podatek o tej številki ni obvezen. Izplaþevalec dohodka je
delodajalec ali druga oseba, ki izplaþuje dohodke, vezane na sedanjo ali preteklo zaposlitev.
Davþni zavezanec vpisuje podatke o izplaþevalcih, kadar je teh veþ, v enakem zaporedju, kakor so
vpisani podatki o dohodku iz delovnega razmerja in o pokojnini v tabeli 3.
VPISOVANJE PODATKOV POD IZJAVO O DAVýNI OBVEZNOSTI IZVEN SLOVENIJE (5)
Davþni zavezanec rezident, ki prejema dohodek iz delovnega razmerja ali pokojnino in so ti dohodki
obdavþeni izven Slovenije, lahko v napovedi za odmero akontacije dohodnine od dohodkov iz
zaposlitve uveljavlja odbitek tujega davka v skladu z ZDoh-2 (odprava dvojnega obdavþenja dohodkov
po poglavju VIII.) ali uveljavlja oprostitev plaþila akontacije dohodnine od dohodka, ki v skladu z
mednarodno pogodbo o izogibanju dvojnega obdavþevanja dohodka ni obdavþen v Sloveniji.
Davþni zavezanec rezident v tabelo 5 vpiše podatke o dohodku iz zaposlitve, ki so izkazani v tabeli 3
in so obdavþeni izven Slovenije.
UPOŠTEVANJE OLAJŠAV PRI ODMERI AKONTACIJE DOHODNINE OD DOHODKOV IZ
ZAPOSLITVE (DOHODEK IZ DELOVNEGA RAZMERJA, POKOJNINE) (6)
Davþni zavezanec rezident oznaþi olajšave, ki se upoštevajo že pri odmeri akontacije dohodnine od
dohodkov iz delovnega razmerja oziroma pokojnine:
– splošna olajšava po 111. þlenu ZDoh-2;
– osebne olajšave iz prvega in drugega odstavka 112. þlena ZDoh-2;
– posebne olajšave za vzdrževane družinske þlane po 114. þlenu ZDoh-2.
PRILOGE
Davþni zavezanec priloži ustrezna dokazila, s katerimi dokazuje podatke o dohodku iz delovnega
razmerja oziroma o pokojnini (kot primeroma pogodba o zaposlitvi v tujini, obraþun plaþe, akt o
pokojnini, ki jo je odmeril tuj izplaþevalec in podobno).

MF-DURS obr. DOHZAP št. 1
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PRILOGA 1-A

NAPOVED ZA ODMERO AKONTACIJE DOHODNINE OD
DOHODKA IZ ZAPOSLITVE
1. PODATKI O ZAVEZANCU NEREZIDENTU

Davþna številka:

Ime in priimek: ………………………………………………………..
Podatki o prebivališþu
(naselje, ulica, hišna številka, pošta): …………………………………………………
Država rezidentstva: ...............................................................................................
2. PODATKI O DOHODKU IZ DELOVNEGA RAZMERJA IN PODATKI O POKOJNINI
Datum
prejema
dohodka

Vrsta dohodka

Dohodek
(v EUR)

Obvezni prispevki za
socialno varnost
(v EUR)

Stroški
(v EUR)

3. PODATKI O DOHODKU IZ DRUGEGA POGODBENEGA RAZMERJA
Datum prejema
dohodka

Vrsta dohodka

Dohodek
(v EUR)

Uveljavljam
dejanske
stroške
(DA/NE)

Razþlenitev dejanskih stroškov prevoza in noþitve (opis)

Znesek dejanskih
stroškov
(v EUR)

Znesek (v EUR)

1.
2.
3.
4.
5.
6.

4. PODATKI O IZPLAýEVALCU
Ime in priimek oziroma
firma

MF-DURS obr. DOHZAP št. 1

Naslov oziroma sedež
(naselje, ulica, hišna številka, pošta)

Država

Davþna ali
identifikacijska
številka
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5. OPROSTITEV PLAýILA AKONTACIJE DOHODNINE OD DOHODKA IZ ZAPOSLITVE NA
PODLAGI DOLOýB MEDNARODNE POGODBE O IZOGIBANJU DVOJNEGA OBDAVýEVANJA
DOHODKA
Podpisani uveljavljam oprostitev plaþila akontacije dohodnine od prejetih dohodkov iz zaposlitve z
zahtevkom za oprostitev dohodnine od dohodkov iz zaposlitve na podlagi Mednarodne pogodbe o
izogibanju dvojnega obdavþevanja med Republiko Slovenijo in __________________, v skladu z 264.
þlenom Zakona o davþnem postopku (Uradni list RS, št. 117/06).
*****
Priloge (popis dokumentov oziroma dokazil, ki jih zavezanec prilaga k napovedi):
1.
2.
3.
4.
5.

V/Na ____________, dne__________

MF-DURS obr. DOHZAP št. 1

__________________________
Podpis zavezanca
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AKONTACIJE

Obrazec za napoved za odmero akontacije dohodnine od dohodka iz zaposlitve (dohodki iz delovnega
razmerja, pokojnine) izpolnijo samo nerezidenti Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu:
Slovenije).
Napoved za odmero akontacije dohodnine od dohodka iz zaposlitve (iz delovnega razmerja, iz
drugega pogodbenega razmerja) vloži davþni zavezanec nerezident pri davþnem organu, þe dohodek
iz zaposlitve izplaþa oseba, ki ni plaþnik davka v Sloveniji. Plaþnik davka je v skladu z 58. þlenom
Zakona o davþnem postopku (Uradni list RS, št. 117/06; v nadaljnjem besedilu: ZDavP-2) pravna
oseba, združenje oseb vkljuþno z družbo civilnega prava po tujem pravu, ki je brez pravne osebnosti,
samostojni podjetnik posameznik in posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, ki izplaþa
dohodek, od katerega se v skladu z ZDavP-2 ali zakonom o obdavþenju izraþunava, odteguje in
plaþuje davþni odtegljaj.
Napoved za odmero akontacije dohodnine od dohodka iz zaposlitve mora vložiti nerezident v sedmih
dneh od dneva izplaþila dohodka pri davþnem organu.
VPISOVANJE PODATKOV O DOHODKU IZ DELOVNEGA RAZMERJA IN O POKOJNINI (2)
Davþni zavezanec navede vrsto dohodka iz delovnega razmerja tako, da vpiše ustrezno šifro, in
sicer:
1101 Plaþa, nadomestilo plaþe in povraþila stroškov v zvezi z delom
1102 Bonitete
1103 Regres za letni dopust
1104 Jubilejne nagrade, odpravnine ob upokojitvi in solidarnostne pomoþi
1105 Premije za prostovoljno dodatno pokojninsko in invalidsko zavarovanje
1106 Pokojnine iz naslova obveznega pokojninskega in invalidskega zavarovanja
1107 Nadomestila in drugi dohodki in naslova obveznega pokojninskega zavarovanja
1108 Nadomestila in drugi dohodki in naslova obveznega socialnega zavarovanja
1109 Drugi dohodki iz delovnega razmerja
Zavezanec vpiše znesek dohodka v eurih, zaokroženo na dve decimalni mesti.
Zavezanec vpiše znesek plaþanih obveznih prispevkov za socialno varnost v eurih, zaokroženo na
dve decimalni mesti. ýe zavezanec obvezne prispevke za socialno varnost plaþuje v tujini, vpiše
znesek tistih prispevkov, ki so primerljivi z obveznimi prispevki za socialno varnost v Sloveniji.
Zavezanec, ki prejema dohodek iz delovnega razmerja iz tujine, vpiše v polje »Stroški (v EUR)«
znesek stroškov prehrane med delom in stroškov prevoza na delo in z dela, glede na dejansko
prisotnost na delovnem mestu v tujini. Navedene stroške je mogoþe uveljavljati le pri dohodku iz
delovnega razmerja (šifra 1101), priznajo pa se pod pogoji in do višine, ki je doloþena s predpisom
Vlade RS.
VPISOVANJE PODATKOV O DOHODKU IZ DRUGEGA POGODBENEGA RAZMERJA (3)
Davþni zavezanec vpiše vrsto dohodka iz drugega pogodbenega razmerja:
– dohodek za opravljeno delo ali storitev,
– dohodek, prejet za stvaritev avtorskega dela, in dohodek za izvedbo avtorskega ali
folklornega dela, ne glede na vrsto pogodbe.
Zavezanec vpiše znesek dohodka v eurih, zaokroženo na dve decimalni mesti. Pridobljeni dohodek v
tuji valuti se preraþuna v eurih po teþaju, ki ga objavlja Banka Slovenije, na dan pridobitve dohodka.
ýe davþni zavezanec poleg 10 % normiranih stroškov uveljavlja tudi dejanske stroške prevoza in
noþitve, to ustrezno oznaþi v napovedi. Dejanski stroški prevoza in noþitve se priznajo na podlagi
dokazil (raþunov) najveþ do višine, ki je doloþena s predpisom vlade iz 44. þlena zakona o dohodnini
(Uradni list RS, št. 117/06, v nadaljnjem besedilu: ZDoh-2).
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Znesek dejanskih stroškov se vpiše v eurih, zaokroženo na dve decimalni mesti. Dejanski stroški v
tuji valuti se preraþunajo v eure po teþaju, ki ga objavlja Banka Slovenije, na dan nastanka stroškov.
Zavezanec vpiše datum prejema dohodka v obliki (dd.mm.LLLL).
VPISOVANJE PODATKOV O IZPLAýEVALCU (4)
Davþni zavezanec vpiše podatke o izplaþevalcu (ime in priimek oziroma firma, naslov oziroma sedež,
država in davþna številka izplaþevalca). ýe izplaþevalcu ni dodeljena davþna številka po ZDavP-2 in
po Zakonu o davþni službi (Uradni list RS, št. 17/05 – UPB1, 59/05 – odl. US in 114/06), se navede
številka, ki se uporablja za davþne namene v državi rezidentstva izplaþevalca dohodka (davþna
številka ali druga identifikacijska številka). Podatek o tej številki ni obvezen.
Davþni zavezanec vpisuje podatke o izplaþevalcih, kadar je teh veþ, v enakem zaporedju, kakor so
vpisani podatki o dohodku iz delovnega razmerja v tabeli 2 oziroma podatki o dohodku iz drugega
pogodbenega razmerja v tabeli 3.
VPISOVANJE PODATKOV OB UVELJAVLJANJU OPROSTITVE PLAýILA AKONTACIJE
DOHODNINE OD DOHODKA IZ ZAPOSLITVE NA PODLAGI DOLOýB MEDNARODNE POGODBE
O IZOGIBANJU DVOJNEGA OBDAVýEVANJA DOHODKA (5)
Davþni zavezanec nerezident uveljavlja ugodnosti po mednarodni pogodbi o izogibanju dvojnega
obdavþevanja dohodka, sklenjeni med Republiko Slovenijo in drugo državo, z zahtevkom za oprostitev
dohodnine, ki je sestavni del Pravilnika o obrazcih zahtevkov za uveljavitev ugodnosti po mednarodnih
pogodbah o izogibanju dvojnega obdavþevanja dohodka. Zahtevek za oprostitev je sestavni del
napovedi.
PRILOGE
Davþni zavezanec priloži ustrezna dokazila, s katerimi dokazuje podatke v zvezi z dohodkom iz
zaposlitve (pogodba o zaposlitvi, obraþun plaþe, akt o odmeri pokojnine, pogodba o avtorskem delu,
pogodba o delu in podobno). ýe uveljavlja dejanske stroške mora zavezanec priložiti tudi dokazila o
nastanku dejanskih stroškov (raþuni).
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PRILOGA 2

NAPOVED ZA ODMERO AKONTACIJE DOHODNINE OD
DOHODKA IZ ZAPOSLITVE (DOHODEK IZ DRUGEGA
POGODBENEGA RAZMERJA)
1. PODATKI O ZAVEZANCU REZIDENTU

Davþna številka:

Ime in priimek: ………………………………………………………..
Podatki o prebivališþu
(naselje, ulica, hišna številka, pošta): …………………………………………………………
2. PODATKI O DOHODKU IZ DRUGEGA POGODBENEGA RAZMERJA
Datum prejema
dohodka

Vrsta dohodka

Dohodek
(v EUR)

Uveljavljam
dejanske
stroške
(DA/NE)

Razþlenitev dejanskih stroškov prevoza in noþitve (opis)

Znesek dejanskih
stroškov
(v EUR)

Znesek (v EUR)

1.
2.
3.
4.
5.
6.

3. PODATKI O IZPLAýEVALCU
Ime in priimek oziroma
firma

Naslov oziroma sedež
(naselje, ulica, hišna številka, pošta)

Država

Davþna ali
identifikacijska
številka

*****
Priloge (popis dokumentov oziroma dokazil, ki jih zavezanec prilaga k napovedi):
1.
2.
3.

V/Na _____________________, dne_________________
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NAVODILO ZA IZPOLNJEVANJE OBRAZCA NAPOVEDI ZA ODMERO
DOHODNINE OD DOHODKA IZ DRUGEGA POGODBENEGA RAZMERJA

AKONTACIJE

Obrazec za napoved za odmero akontacije dohodnine od dohodka iz drugega pogodbenega razmerja
izpolnijo samo rezidenti Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: Slovenije).
Napoved za odmero akontacije dohodnine od dohodka iz drugega pogodbenega razmerja vloži davþni
zavezanec rezident pri davþnem organu, kadar ta dohodek izplaþa oseba, ki ni plaþnik davka. Plaþnik
davka je v skladu z 58. þlenom Zakona o davþnem postopku (Uradni list RS, št. 117/06; v nadaljnjem
besedilu: ZDavP-2) pravna oseba, združenje oseb, vkljuþno z družbo civilnega prava, ki je brez
pravne osebnosti, samostojni podjetnik posameznik in posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost ,
ki izplaþa dohodek, od katerega se v skladu z ZDavP-2 ali zakonom o obdavþenju izraþunava,
odteguje in plaþuje davþni odtegljaj.
Davþni zavezanec rezident mora pri davþnem organu vložiti napoved do desetega dne v mesecu za
dohodke, prejete v preteklem mesecu, pri davþnem organu.
VPISOVANJE PODATKOV O DOHODKU IZ DRUGEGA POGODBENEGA RAZMERJA (2)
Davþni zavezanec vpiše vrsto dohodka iz drugega pogodbenega razmerja:
– dohodek za opravljeno delo ali storitev,
– dohodek, prejet za stvaritev avtorskega dela, in dohodek za izvedbo avtorskega ali
folklornega dela, ne glede na vrsto pogodbe.
Zavezanec vpiše znesek dohodka v eurih, zaokroženo na dve decimalni mesti. Pridobljeni dohodek v
tuji valuti se preraþuna v eure po teþaju, ki ga objavlja Banka Slovenije. Preraþun se opravi na dan
pridobitve dohodka.
ýe davþni zavezanec poleg 10 % normiranih stroškov uveljavlja tudi dejanske stroške prevoza in
noþitve, to ustrezno oznaþi v napovedi. Dejanski stroški prevoza in noþitve se priznajo na podlagi
dokazil najveþ do višine, ki je doloþena s predpisom vlade iz 44. þlena zakona o dohodnini ( Uradni list
RS, št. 117/06, v nadaljnjem besedilu: ZDoh-2).
Znesek dejanskih stroškov se vpiše v eurih, zaokroženo na dve decimalni mesti. Dejanski stroški v
tuji valuti se preraþunajo v eure po teþaju, ki ga objavlja Banka Slovenije na dan nastanka stroškov.
VPISOVANJE PODATKOV O IZPLAýEVALCU (3)
Davþni zavezanec vpiše podatke o izplaþevalcu (ime in priimek oziroma firma, naslov oziroma sedež,
država in davþna številka izplaþevalca). ýe izplaþevalcu ni dodeljena davþna številka po ZDavP-2 in
po Zakonu o davþni službi (Uradni list RS, št. 17/05 – UPB1, 59/05 – odl. US in 114/06), se navede
številka, ki se uporablja za davþne namene v državi rezidentstva izplaþevalca dohodka (davþna
številka ali druga identifikacijska številka). Podatek o tej številki ni obvezen.
Davþni zavezanec vpisuje podatke o izplaþevalcih, kadar je teh veþ, v enakem zaporedju, kakor so
vpisani podatki o dohodkih iz drugega pogodbenega razmerja v tabeli 2.
PRILOGE
Davþni zavezanec priloži ustrezna dokazila, s katerimi dokazuje podatke o dohodku iz zaposlitve iz
drugega pogodbenega razmerja (pogodba o avtorskem delu, pogodba o delu in podobno).
Ob uveljavljanju dejanskih stroškov mora davþni zavezanec k napovedi priložiti dokazila o nastanku
dejanskih stroškov (raþuni in podobno).
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PRILOGA 3

NAPOVED
ZA ODMERO AKONTACIJE DOHODNINE OD DOHODKA
IZ DEJAVNOSTI (ugotavljanje davþne osnove z upoštevanjem
normiranih odhodkov)
za obdobje od ……………. do …………… 200….
1. PODATKI O ZAVEZANCU

Davþna številka:

Ime in priimek: ………………………………………………………..
Podatki o prebivališþu
(naselje, ulica, hišna številka, pošta): ……………………………………………………………
Zavezanec je rezident Republike Slovenije:
 da
 ne

Država rezidentstva: ............................

Sedež obrata oziroma poslovanja: ________________________
Naslov obrata oziroma poslovanja: _______________________
Vrsta dejavnosti: _______________________________

2. PODATKI O PRIHODKU, DOSEŽENEM PRI OSEBI, KI NI PLAýNIK DAVKA
PRIHODEK

Zneski v EUR

Vrsta prihodka (ustrezno oznaþiti):
 prihodek, dosežen z opravljanjem kmetijske, gozdarske in dopolnilne dejavnosti
na kmetiji
 prihodek, dosežen z izdelavo ali prodajo izdelkov domaþe in umetnostne obrti, za
katere je pridobljeno veljavno pozitivno mnenje pristojne komisije Obrtne zbornice
Slovenije
 prihodek, dosežen z opravljanjem drugih dejavnosti.
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3. UVELJAVLJANJE UGODNOSTI PO ZDoh-2 (USTREZNO OZNAýITI):

Ƒ Zahtevam odmero akontacije dohodnine od dohodka iz dejavnosti, po stopnji ....... %.
Ƒ Izjavljam, da sem rezident Slovenije, samostojno opravljam specializirani poklic

(navesti: ______________________________) na podroþju kulturne dejavnosti in sem vpisan v
razvid samozaposlenih v kulturi (navesti: _______________________________), nimam
sklenjenega delovnega razmerja in ne opravljam druge dejavnosti, zato uveljavljam zmanjšanje
davþne osnove od dohodka iz dejavnosti v višini 15 % prihodkov.
Ƒ Izjavljam, da sem rezident Slovenije, samostojno opravljam novinarski poklic
(navesti: ______________________________) in sem vpisan v razvid samostojnih novinarjev
(navesti: ______________________________, nimam sklenjenega delovnega razmerja in ne
opravljam druge dejavnosti, zato uveljavljam zmanjšanje davþne osnove od dohodka iz dejavnosti
v višini 15 % prihodkov.

4. OPROSTITEV PLAýILA AKONTACIJE DOHODNINE OD DOHODKA IZ DEJAVNOSTI NA
PODLAGI DOLOýB MEDNARODNE POGODBE O IZOGIBANJU DVOJNEGA OBDAVýEVANJA
DOHODKA
Podpisani uveljavljam oprostitev plaþila akontacije dohodnine od prejetih dohodkov iz dejavnosti na
podlagi _____ odstavka ____ þlena Mednarodne pogodbe o izogibanju dvojnega obdavþevanja
dohodka med Republiko Slovenijo in _______________________ in potrjujem, da:
a) sem rezident _____________ v smislu doloþb Mednarodne pogodbe o izogibanju
dvojnega obdavþevanja med Republiko Slovenijo in _____________,
b) dohodki, doseženi z opravljanjem dejavnosti, ne pripadajo poslovni enoti ali stalni bazi, ki
jo imam v Republiki Sloveniji.
Prilagam potrdilo o rezidentstvu, ki ga je izdal pristojni organ ___________________________, dne
___________, iz katerega je razvidno, da sem rezident _____________ v smislu doloþb Mednarodne
pogodbe o izogibanju dvojnega obdavþevanja dohodka med Republiko Slovenijo in
____________________________.

V/Na……………………………., dne …………….
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NAVODILO ZA IZPOLNJEVANJE OBRAZCA NAPOVEDI ZA ODMERO AKONTACIJE
DOHODNINE OD DOHODKA IZ DEJAVNOSTI (ugotavljanje davþne osnove z upoštevanjem
normiranih odhodkov)
Napoved za odmero akontacije dohodnine od dohodka iz dejavnosti (ugotavljanje davþne osnove z
upoštevanjem normiranih odhodkov), izpolnjujejo samo davþni zavezanci, ki ugotavljajo davþno
osnovo od dohodka, doseženega z opravljanjem dejavnosti z upoštevanjem normiranih odhodkov.
Napoved za odmero akontacije dohodnine od dohodka iz dejavnosti, vloži davþni zavezanec pri
davþnem organu, kadar dohodek, dosežen z opravljanjem dejavnosti, izplaþa oseba, ki ni
plaþnik davka v Republiki Sloveniji. Plaþnik davka je v skladu z 58. þlenom Zakona o davþnem
postopku (Uradni list RS, št. 117/06; v nadaljnjem besedilu: ZDavP-2) pravna oseba, združenje oseb,
vkljuþno z družbo civilnega prava, ki je brez pravne osebnosti, samostojni podjetnik posameznik in
posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, ki izplaþa dohodek, od katerega se v skladu z ZDavP-2
ali zakonom o obdavþenju izraþunava, odteguje in plaþuje davþni odtegljaj.
Napoved je treba vložiti pri davþnem organu do 15. v mesecu za prihodke, dosežene v preteklem
trimeseþju. Prvo trimeseþje je obdobje januar–marec, drugo trimeseþje april–junij, tretje trimeseþje
julij–september in þetrto trimeseþje oktober–december.
VPISOVANJE PODATKOV O PRIHODKU, DOSEŽENEM PRI OSEBI, KI NI PLAýNIK DAVKA (2)
Vpišejo se prihodki, doseženi z opravljanjem dejavnosti pri osebi, ki ni plaþnik davka, v trimeseþnem
obdobju. V skladu z drugim odstavkom 49. þlena Zakona o dohodnini (Uradni list RS, št. 117/06; v
nadaljnjem besedilu: ZDoh-2) se pri ugotavljanju davþne osnove upoštevajo prihodki ob njihovem
plaþilu.
Zavezanec ustrezno oznaþi vrsto doseženega prihodka.
Zavezancu, ki ugotavlja davþno osnovo z upoštevanjem normiranih odhodkov, se upoštevajo
normirani odhodki v višini 25 % ustvarjenih prihodkov, razen, þe zavezanec, ki ugotavlja davþno
osnovo z upoštevanjem normiranih odhodkov, prihodke doseže z:
x opravljanjem kmetijske, gozdarske in dopolnilne dejavnosti na kmetiji ali
x izdelavo ali prodajo izdelkov domaþe in umetnostne obrti, za katere ima veljavno pozitivno
mnenje Obrtne zbornice Slovenije. V teh primerih se upoštevajo normirani odhodki v višini 70
% ustvarjenih prihodkov.
VPISOVANJE PODATKOV O UVELJAVLJANJU UGODNOSTI PO ZDoh-2 (3)
Davþni zavezanec oznaþi, þe želi uveljavljati ugodnosti iz šestega odstavka 128. þlena ZDoh-2 in iz
prvega in drugega odstavka 113. þlena ZDoh-2.
Davþni zavezanec, ki ugotavlja davþno osnovo z upoštevanjem normiranih odhodkov, ima pravico do
znižane stopnje akontacije dohodnine, in sicer tako da se mu lahko upoštevata splošna olajšava ter
posebna olajšava za vzdrževane družinske þlane, vendar le þe mu za posamezno davþno leto te
olajšave niso bile upoštevane pri izraþunu akontacije dohodnine od dohodka iz zaposlitve, ki ga
izplaþa glavni delodajalec, ali je bilo na ta naþin upoštevanih manj kot 5/12 teh olajšav.
Davþnemu zavezancu, ki davþno osnovo od dohodka iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske
dejavnosti ugotavlja na podlagi dejanskih prihodkov in normiranih odhodkov, se lahko akontacija
dohodnine od dohodkov iz te dejavnosti izraþuna po povpreþni stopnji, doloþeni v tretjem odstavku
128. þlena ZDoh-2.
ýe zavezanec rezident Slovenije, ki samostojno opravlja specializirani poklic na podroþju kulturne
dejavnosti, znaþilen samo za podroþje kulturne dejavnosti, in je vpisan v razvid samozaposlenih v
kulturi, nima sklenjenega delovnega razmerja in ne opravlja druge dejavnosti, ima pravico do
uveljavljanja dodatne olajšave v višini 15 % prihodkov, þe oceni, da bo v davþnem letu izpolnil pogoje
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za olajšavo. Olajšava v višini 15 % prihodkov se prizna samo za prihodke do zneska 25.000 eurov v
davþnem letu.
ýe zavezanec rezident Slovenije, ki samostojno opravlja novinarski poklic in je vpisan v razvid
samostojnih novinarjev, nima sklenjenega delovnega razmerja in ne opravlja druge dejavnosti, ima
pravico do uveljavljanja dodatne olajšave v višini 15 % prihodkov, þe oceni, da bo v davþnem letu
izpolnil pogoje za olajšavo. Olajšava v višini 15 % prihodkov se prizna samo za prihodke do zneska
25.000 eurov v davþnem letu.
VPISOVANJE PODATKOV OB UVELJAVLJANJU OPROSTITVE PLAýILA AKONTACIJE
DOHODNINE OD DOHODKA IZ DEJAVNOSTI, NA PODLAGI DOLOýB MEDNARODNE
POGODBE O IZOGIBANJU DVOJNEGA OBDAVýEVANJA DOHODKA (4)
Davþni zavezanec nerezident vpiše številko odstavka in þlena iz mednarodne pogodbe o izogibanju
dvojnega obdavþevanja dohodka, sklenjene med Republiko Slovenijo in drugo državo, na podlagi
katere uveljavlja oprostitev plaþila akontacije dohodnine od dohodka, doseženega z opravljanjem
dejavnosti.
Zavezanec nerezident mora k napovedi priložiti potrdilo o rezidentstvu, ki ga izda pristojni organ druge
države pogodbenice, iz katerega je razvidno, da je zavezanec rezident te druge države v smislu
doloþb mednarodne pogodbe o izogibanju dvojnega obdavþevanja dohodka med Republiko Slovenijo
in to drugo državo. Vpišeta se druga država pogodbenica in datum (dd.mm.LLLL) izdaje potrdila.
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PRILOGA 4

NAPOVED ZA ODMERO AKONTACIJE DOHODNINE OD DOHODKA
IZ ODDAJANJA PREMOŽENJA V NAJEM

1. PODATKI O ZAVEZANCU

Davþna številka:

Ime in priimek: ……………………………………………..................................…........................……..
Podatki o prebivališþu
(naselje, ulica, hišna številka, pošta): ………………………..............................……........………………
Zavezanec je rezident Republike Slovenije:
da
ne
Država rezidentstva: ....................................................................
2. PODATKI O PREMOŽENJU IN DOHODKU IZ ODDAJANJA PREMOŽENJA V NAJEM
Nepremiþnine
(oznaþiti z x)

Premiþnine
(oznaþiti
z x)

Vrsta oziroma
opis
premoženja

Šifra
vrste
dohodka

Dohodek
(v EUR)

ýas
oddajanja
(od–do)

Uveljavljam
40 %
normirane
stroške
(obkrožiti)

1.

Da

2.

Da

3.

Da

4.

Da

5.

Da

Znesek
dejanskih
stroškov
vzdrževanja*
(v EUR)

* Znesek dejanskih stroškov vzdrževanja premoženja, ki ohranja uporabno vrednost premoženja.
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Razþlenitev dejanskih stroškov vzdrževanja premoženja, ki ohranja uporabno vrednost
premoženja (opis)

Znesek
(v EUR)

2.
3.
4.
5.

3. PODATKI O IZPLAýEVALCU DOHODKA
Ime in priimek oziroma
firma

Naslov oziroma sedež
(naselje, ulica, hišna številka, pošta)

Država

1.
2.

3.

4.
5.

*****
Priloge (raþuni)

V/Na…………………….., dne……………….

MF-DURS obr. DOHPREM št. 1
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Podpis zavezanca

Davþna ali
identifikacijska
številka
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NAVODILO ZA IZPOLNJEVANJE OBRAZCA NAPOVEDI ZA ODMERO
DOHODNINE OD DOHODKA IZ ODDAJANJA PREMOŽENJA V NAJEM

Stran

AKONTACIJE

Napoved za odmero akontacije dohodnine od dohodka iz oddajanja premoženja v najem mora davþni
zavezanec vložiti v 15 dneh od prejema dohodka iz oddajanja premoženja v najem pri davþnem
organu, kadar dohodek iz oddajanja premoženja v najem izplaþa oseba, ki ni plaþnik davka. Plaþnik
davka je v skladu z 58. þlenom Zakona o davþnem postopku (Uradni list RS, 117/06, v nadaljnjem
besedilu: ZDavP-2) pravna oseba oziroma združenje oseb, vkljuþno z družbo civilnega prava po tujem
pravu, ki je brez pravne osebnosti, samostojni podjetnik posameznik, ki samostojno opravlja
dejavnost, ki izplaþa dohodek, od katerega se v skladu z ZDavP-2 ali zakonom o obdavþenju
izraþunava, odteguje in plaþuje davþni odtegljaj, ali oseba, ki ta dohodek izplaþa, vendar je ne
bremeni, v skladu s sedmim odstavkom tega þlena.
Davþni zavezanec, ki prejema dohodek iz naslova oddajanja premiþnega in nepremiþnega
premoženja v najem za veþ mesecev v letu, vloži napoved v 15 dneh po poteku þasa, za katerega je
bilo dano premoženje v najem, vendar najkasneje do 15. januarja tekoþega leta za preteklo leto.
VPISOVANJE PODATKOV O PREMOŽENJU IN O DOHODKU IZ ODDAJANJA PREMOŽENJA V
NAJEM (2)
Davþni zavezanec z »x« v ustreznem stolpcu oznaþi, ali je to »nepremiþnina« ali »premiþnina«.
Davþni zavezanec navede v stolpcu »Vrsta oziroma opis premoženja«:
– za nepremiþnine: vrsto nepremiþnine (npr. stanovanje, hiša, poslovni prostor, kmetijsko, gozdno
ali drugo zemljišþe …) in naslov, pri zemljišþu se vpišejo parcelna številka in katastrska obþina
ter površina (v m2),
– za premiþnine: vrsto premiþnine (oprema, bivalnik, prevozno sredstvo), tip in leto izdelave.
Zavezanec navede v stolpcu »Šifra vrste dohodka« šifro, ki se nanaša na doloþeno vrsto dohodka,
in sicer::
(1) dohodek iz oddajanja nepremiþnine - zgradbe v najem (npr. stanovanja, hiše, poslovnega
prostora …);
(2) dohodek iz oddajanja nepremiþnine - zemljišþa v najem (npr. kmetijsko, gozdno zemljišþe);
(3) dohodek iz oddajanja premiþnine v najem (oprema, bivalnik, prevozno sredstvo);
(4) dohodek iz oddajanja premoženja v podnajem.
V rubriko »Dohodek (v EUR)« se vpiše znesek dohodka v eurih zaokroženo na dve decimalni mesti.
Pridobljeni dohodek v tuji valuti se preraþuna v eure po teþaju, ki ga objavlja Banke Slovenije na dan
pridobitve dohodka.
Zavezanec navede v stolpcu »ýas oddajanja (od–do)« v obliki (dd.mm.LLLL - dd.mm.LLLL).
Zavezanec ima pravico uveljavljanja normiranih stroškov v višini 40 % ali pa dejanskih stroškov
vzdrževanja premoženja, ki ohranja uporabno vrednost premoženja, þe jih je plaþal v þasu oddajanja
premoženja v najem za navedeno premoženje. Za stroške vzdrževanja mora zavezanec predložiti
raþune, ki se glasijo na njegovo ime in zadevajo v najem oddano premoženje. Za dejanske stroške se
štejejo tudi dejansko porabljena sredstva rezervnega sklada za vzdrževanje veþstanovanjske stavbe.
Zavezancu se prizna znesek njemu pripisanih porabljenih sredstev rezervnega sklada, ki so bila
vplaþana v zvezi z nepremiþnino, oddano v najem, in sicer na podlagi obvestila upravnika, ki nastale
stroške vzdrževanja porazdeli med etažne lastnike po vnaprej doloþenih kriterijih in sestavi razdelilnik
oziroma obraþun teh stroškov.
ýe zavezanec oddaja v najem kmetijsko ali gozdno zemljišþe, ne more uveljavljati normiranih stroškov
in tudi ne stroškov vzdrževanja premoženja.
V stolpcu »Uveljavljam 40 % normirane stroške« zavezanec obkroži »da«, þe želi, da se mu
priznajo 40 % normirani stroški (v tem primeru ne more uveljavljati dejanskih stroškov vzdrževanja
premoženja).

MF-DURS obr. DOHPREM št. 1

16045

Stran

16046 /

Št.

138 / 28. 12. 2006

Uradni list Republike Slovenije

Pod »Znesek dejanskih stroškov vzdrževanja premoženja (v EUR)« zavezanec vpiše znesek
stroškov v eurih, zaokroženo na dve decimalni mesti. Pri uveljavljanju dejanskih stroškov vzdrževanja
premoženja zavezanec ne more hkrati uveljavljati tudi normiranih stroškov v višini 40 %.
Pri uveljavljanju dejanskih stroškov vzdrževanja premoženja mora zavezanec te stroške razþleniti,
tako da v stolpec »Razþlenitev dejanskih stroškov vzdrževanja premoženja, ki ohranja uporabno
vrednost premoženja (opis)« vpiše podatke o plaþanih raþunih, ki se glasijo na njegovo ime: datum
raþuna, številko raþuna, dobavitelja, specifikacijo nakupa oziroma storitve. V rubriko »Znesek (v
EUR)« vpiše zavezanec stroške v eurih, zaokroženo na dve decimalni mesti na podlagi navedenih
raþunov. Stroški vzdrževanja, katerih znesek je na raþunu izražen v tuji valuti, se preraþunajo v eure
po teþaju, ki ga objavlja Banka Slovenije, na dan nastanka stroškov.
VPISOVANJE PODATKOV O IZPLAýEVALCU DOHODKA (3)
Davþni zavezanec vpiše podatke o izplaþevalcu (ime in priimek ali firma, naslov oziroma sedež,
država in davþna številka). ýe izplaþevalcu ni dodeljena davþna številka po ZDavP-2 in po Zakonu o
davþni službi (Uradni list RS, št. 17/05 – UPB1, 59/05 – odl. US in 114/06), se navede številka, ki se
uporablja za davþne namene v državi rezidentstva izplaþevalca dohodka (davþna številka ali druga
identifikacijska številka). Podatek o davþni številki ni obvezen.
Davþni zavezanec vpisuje podatke o izplaþevalcih, kadar je teh veþ, v enakem zaporedju, kakor so
vpisani podatki o dohodkih v tabeli v toþki 2.
PRILOGE
Ob uveljavljanju dejanskih stroškov mora davþni zavezanec k napovedi priložiti dokazila o nastanku
dejanskih stroškov (raþuni).

MF-DURS obr. DOHPREM št. 1

Uradni list Republike Slovenije

Št.

138 / 28. 12. 2006 /

Stran

PRILOGA 5

NAPOVED ZA ODMERO AKONTACIJE DOHODNINE OD DOHODKA
IZ PRENOSA PREMOŽENJSKE PRAVICE

1. PODATKI O ZAVEZANCU

Davþna številka:

Ime in priimek: ………………………………………………………........................................................
Podatki o prebivališþu
(naselje, ulica, hišna številka, pošta): …………………………………………..............…………………
Zavezanec je rezident Republike Slovenije:
da
ne
Država rezidentstva: ..............................................................................

2. PODATKI O DOHODKU IZ PRENOSA PREMOŽENJSKE PRAVICE
Datum
prejema
dohodka

Šifra vrste dohodka

Dohodek
(v EUR)

Zavezanec je avtor, izvajalec,
izumitelj ali druga oseba, ki
ustvari predmet premoženjske
pravice
(ustrezno oznaþiti)

1.

Da

Ne

2.

Da

Ne

3.

Da

Ne

4.

Da

Ne

5.

Da

Ne
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3. PODATKI O IZPLAýEVALCU DOHODKA
Ime in priimek ali firma

Naslov oziroma sedež
(naselje, ulica, hišna številka, pošta)

Država

Davþna ali
identifikacijska
številka

1.
2.
3.
4.
5.

4. ZNIŽANJE OZIROMA OPROSTITEV PLAýILA AKONTACIJE DOHODNINE OD DOHODKA IZ
PRENOSA PREMOŽENJSKE PRAVICE NA PODLAGI DOLOýB MEDNARODNE POGODBE O
IZOGIBANJU DVOJNEGA OBDAVýEVANJA DOHODKA
Podpisani uveljavljam znižanje oziroma oprostitev plaþila akontacije dohodnine od prejetih dohodkov
iz prenosa premoženjske pravice na podlagi ____ odstavka _____ þlena Mednarodne pogodbe o
izogibanju dvojnega obdavþevanja dohodka med Republiko Slovenijo in _______________________
in potrjujem, da:
a) sem rezident ________ v smislu doloþb Mednarodne pogodbe o izogibanju dvojnega
obdavþevanja med Republiko Slovenijo in _____________,
b) dohodek iz prenosa premoženjske pravice ne pripada stalni poslovni enoti ali stalni bazi, ki
jo imam v Republiki Sloveniji;
c) mi na dan izplaþila dohodka iz prenosa premoženjske pravice pripada znesek izplaþanega
dohodka iz prenosa premoženjske pravice.
Prilagam potrdilo o rezidentstvu, ki ga je izdal pristojni organ ______________, dne ___________, iz
katerega je razvidno, da sem rezident ___________ v smislu doloþb Mednarodne pogodbe o
izogibanju dvojnega obdavþevanja dohodka med Republiko Slovenijo in ________________.
*****
Priloge (popis dokumentov oziroma dokazil, ki jih zavezanec prilaga k napovedi):
1.
2.
3.
4.
5.

V/Na…………………….., dne……………….

MF-DURS obr. DOHPREM št. 2
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NAVODILO ZA IZPOLNJEVANJE OBRAZCA NAPOVEDI ZA ODMERO
DOHODNINE OD DOHODKA IZ PRENOSA PREMOŽENJSKE PRAVICE

Stran

AKONTACIJE

Napoved za odmero akontacije dohodnine od dohodka iz prenosa premoženjske pravice mora davþni
zavezanec vložiti v 15 dneh od prejema dohodka iz prenosa premoženjske pravice pri davþnem
organu, kadar dohodek iz prenosa premoženjske pravice izplaþa oseba, ki ni plaþnik davka. Plaþnik
davka je v skladu z 58. þlenom Zakona o davþnem postopku (Uradni list RS, 117/06, v nadaljnjem
besedilu: ZDavP-2) pravna oseba oziroma združenje oseb, vkljuþno z družbo civilnega prava po tujem
pravu, ki je brez pravne osebnosti, samostojni podjetnik posameznik, ki samostojno opravlja
dejavnost, ki izplaþa dohodek, od katerega se v skladu z ZDavP-2 ali zakonom o obdavþenju
izraþunava, odteguje in plaþuje davþni odtegljaj, ali oseba, ki ta dohodek izplaþa, vendar je ne
bremeni, v skladu s sedmim odstavkom tega þlena.

VPISOVANJE PODATKOV O DOHODKU IZ PRENOSA PREMOŽENJSKE PRAVICE (2)
Davþni zavezanec vpiše v stolpec »Datum prejema dohodka« v obliki (dd.mm.LLLL).
Davþni zavezanec navede v stolpcu »Šifra vrste dohodka« šifro, ki se nanaša na posamezno vrsto
dohodka, doseženega z odstopom uporabe oziroma izkorišþanja ali z odstopom pravice do uporabe
oziroma pravice do izkorišþanja, in sicer:
(1) iz naslova materialne avtorske pravice in materialne pravice izvajalca,
(2) iz naslova izuma, videza izdelka, znaka razlikovanja, tehniþne izboljšave, naþrta, formule,
postopka, podobne pravice oziroma podobnega premoženja in informacij glede industrijskih,
komercialnih ali znanstvenih izkušenj, ne glede na to, ali so zavarovani po zakonu,
(3) iz naslova osebnega imena, psevdonima ali podobe.
V stolpec »Dohodek (v EUR)« se vpiše znesek dohodka v eurih, zaokroženo na dve decimalni mesti.
Pridobljeni dohodek v tuji valuti se preraþuna v eure po teþaju, ki ga objavlja Banka Slovenije na dan
pridobitve dohodka.
Davþni zavezanec ustrezno obkroži »da« ali »ne«, glede na to, ali je/ni avtor, izvajalec, izumitelj ali
druga oseba, ki ustvari predmet premoženjske pravice.
Normirani stroški se ne priznajo imetniku premoženjske pravice, ki ni avtor, izvajalec, izumitelj ali
druga oseba, ki ustvari predmet premoženjske pravice.
Normirani stroški se tudi ne priznajo, þe gre za odstop uporabe oziroma izkorišþanja ali odstop pravice
do uporabe oziroma pravice do izkorišþanja osebnega imena, psevdonima ali podobe.
VPISOVANJE PODATKOV O IZPLAýEVALCU DOHODKA (3)
Davþni zavezanec vpiše podatke o izplaþevalcu (ime in priimek ali firma, naslov oziroma sedež,
država in davþna številka). ýe izplaþevalcu ni dodeljena davþna številka po ZDavP-2 in po Zakonu o
davþni službi (Uradni list RS, št. 17/05 – UPB1, 59/05 – odl. US in 114/06), se navede številka, ki se
uporablja za davþne namene v državi rezidentstva izplaþevalca dohodka (davþna številka ali druga
identifikacijska številka). Podatek o davþni številki ni obvezen.
Davþni zavezanec vpisuje podatke o izplaþevalcih, kadar je teh veþ, v enakem zaporedju, kakor so
vpisani podatki o dohodkih v tabeli v toþki 2.
VPISOVANJE PODATKOV PRI UVELJAVLJANJU ZNIŽANJA OZIROMA OPROSTITVE PLAýILA
AKONTACIJE DOHODNINE OD DOHODKA IZ PRENOSA PREMOŽENJSKE PRAVICE NA
PODLAGI DOLOýB MEDNARODNE POGODBE O IZOGIBANJU DVOJNEGA OBDAVýEVANJA
DOHODKA (4)
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Davþni zavezanec nerezident vpiše številko odstavka in þlena iz mednarodne pogodbe o izogibanju
dvojnega obdavþevanja dohodka, sklenjene med Republiko Slovenijo in drugo državo, na podlagi
katere uveljavlja znižanje oziroma oprostitev plaþila akontacije dohodnine od dohodka iz prenosa
premoženjske pravice.
Zavezanec nerezident mora k napovedi priložiti potrdilo o rezidentstvu, ki ga izda pristojni organ druge
države pogodbenice, iz katerega je razvidno, da je zavezanec rezident te druge države v smislu
doloþb mednarodne pogodbe o izogibanju dvojnega obdavþevanja dohodka med Republiko Slovenijo
in to drugo državo. Zavezanec navede državo pogodbenico in datum (dd.mm.LLLL) izdaje potrdila.
PRILOGE
Davþni zavezanec priloži ustrezna dokazila, s katerimi dokazuje podatke v zvezi z dohodkom iz
prenosa premoženjskih pravic (pogodba o uporabi materialne avtorske pravice, obvestilo o prejetem
tovrstnem dohodku iz tujine, potrdilo o rezidentstvu, ki ga izda pristojni organ druge države
pogodbenice in podobno).
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PRILOGA 6

NAPOVED ZA ODMERO AKONTACIJE DOHODNINE OD
DRUGIH DOHODKOV (105. þlen ZDoh-2)

1. PODATKI O ZAVEZANCU

Davþna številka:

Ime in priimek: ………………………………………………………..........
Podatki o prebivališþu
(naselje, ulica, hišna številka, pošta): ……………………………………………………………..............
Zavezanec je rezident Republike Slovenije:
da
ne
Država rezidentstva: ………………………………
2. PODATKI O DRUGEM DOHODKU
Datum
prejema
dohodka

Vrsta dohodka

Dohodek
(v EUR)

3. PODATKI O IZPLAýEVALCU
Ime in priimek oziroma
firma

Naslov oziroma sedež
(naselje, ulica, hišna številka, pošta)

Država

Davþna ali
identifikacijska
številka

4. OPROSTITEV PLAýILA AKONTACIJE DOHODNINE OD DRUGIH DOHODKOV (105. ýLEN
ZDoh-2) NA PODLAGI DOLOýB MEDNARODNE POGODBE O IZOGIBANJU DVOJNEGA
OBDAVýEVANJA DOHODKA
Podpisani uveljavljam oprostitev plaþila akontacije dohodnine od prejetih dohodkov (105. þlen ZDoh-2)
na podlagi ____ odstavka _____ þlena Mednarodne pogodbe o izogibanju dvojnega obdavþevanja
dohodka med Republiko Slovenijo in _______________________ in potrjujem, da:
a) sem rezident ________ v smislu doloþb Mednarodne pogodbe o izogibanju dvojnega
obdavþevanja med Republiko Slovenijo in _____________,
b) drugi dohodki (105. þlen ZDoh-2) ne pripadajo stalni poslovni enoti ali stalni bazi, ki jo imam
v Sloveniji.
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Prilagam potrdilo o rezidentstvu, ki ga je izdal pristojni organ ______________, dne ___________, iz
katerega je razvidno, da sem rezident ___________ v smislu doloþb Mednarodne pogodbe o
izogibanju dvojnega obdavþevanja dohodka med Republiko Slovenijo in ________________.
*****
Priloge (popis dokumentov oziroma dokazil, ki jih zavezanec prilaga k napovedi):
1.
2.

V/Na _____________________, dne_________________

MF-DURS obr. DOHDRU št. 1
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AKONTACIJE

Napoved za odmero akontacije dohodnine od drugih dohodkov iz 105. þlena Zakona o dohodnini
(Uradni list RS, št. 117/06; v nadaljnjem besedilu: ZDoh-2) vloži davþni zavezanec pri davþnem
organu, kadar ta dohodek izplaþa oseba, ki ni plaþnik davka. Plaþnik davka je v skladu z 58 þlenom
Zakona o davþnem postopku (Uradni list RS, 117/06, v nadaljnjem besedilu: ZDavP-2) pravna oseba
oziroma združenje oseb, vkljuþno z družbo civilnega prava po tujem pravu, ki je brez pravne
osebnosti, samostojni podjetnik posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, ki izplaþa dohodek, od
katerega se v skladu z ZDavP-2 ali zakonom o obdavþenju izraþunava, odteguje in plaþuje davþni
odtegljaj.
Davþni zavezanec mora napoved vložiti v sedmih dneh od dneva prejema dohodka pri davþnem
organu.
VPISOVANJE PODATKOV O DRUGEM DOHODKU (2)
Zavezanec navede datum prejema dohodka v obliki (dd.mm.LLLL).
Davþni zavezanec navede v stolpcu »Vrsta dohodka« vrsto dohodka, ki ga je prejel, in sicer:
– nagrade,
– darila,
– dobitki v nagradnih igrah,
– kadrovske in druge štipendije,
– nadomestila, prejeta v zvezi z ustanovitvijo ali obremenitvijo pravice, in drugi dohodki, doseženi s
prenosom oziroma odstopom pravice na premoženju,
– ara, ki jo je prejel zavezanec ob sklenitvi pogodbe in je ne vrne stranki, ki ni izpolnila pogodbe,
– vsako nadomestilo, ki ga imetnik deleža prejme na podlagi lastniškega deleža iz 90. þlena ZDoh-2
v plaþniku, ki ne predstavlja zmanjšanja njegovega lastniškega deleža,
– drugi dohodki iz 8. toþke tretjega odstavka 105. þlena ZDoh-2.
Zavezanec vpiše znesek dohodka v eurih, zaokroženo na dve decimalni mesti. Pridobljeni dohodek v
tuji valuti se preraþuna v eure po teþaju, ki ga objavlja Banka Slovenije na dan pridobitve dohodka.
Nagrade
Vpiše se znesek nagrad, razen nagrad in priznanj za izjemne dosežke na humanitarnem,
znanstvenoraziskovalnem, kulturnem, vzgojno-izobraževalnem, športnem ali socialnem podroþju,
izplaþanih pod pogoji, ki so doloþeni v prvi, drugi in tretji alinei 1. toþke 107. þlena ZDoh-2.
Darila
Vpiše se vrednost daril, ki posamiþno presežejo 42 eurov.
Dobitki v nagradnih igrah
Vpiše se vrednost dobitkov v nagradnih igrah, ki niso igre na sreþo, kjer je potrebno doloþeno znanje,
spretnost ali nakljuþje, þe posamiþno presežejo 42 eurov.
Štipendije
Vpiše se znesek štipendije (kadrovske in druge), izplaþane za meseþno obdobje, osebi, ki je vpisana
kot uþenec, dijak ali študent za poln uþni ali študijski þas, za študij v Sloveniji, v delu, ki presega višino
minimalne plaþe, doloþene z zakonom, ki ureja minimalno plaþo, oziroma znesek štipendije, izplaþane
za študij v tujini, v delu, ki presega znesek minimalne plaþe, poveþane za 60 %. V davþno osnovo se
ne vštevajo prejemki v zvezi z izobraževanjem in usposabljanjem štipendistov (druga toþka tretjega
odstavka 39. þlena ZDoh-2), ki so v zvezi s poslovanjem štipenditorja, in povraþila stroškov v zvezi z
delom, ki ne presegajo zneskov, kakor jih doloþa vlada po 44. þlenu ZDoh-2.
.
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VPISOVANJE PODATKOV O IZPLAýEVALCU (3)
Davþni zavezanec vpiše podatke o izplaþevalcu (ime in priimek oziroma naziv, naslov oziroma sedež,
država in davþna številka izplaþevalca). ýe izplaþevalcu ni dodeljena davþna številka po ZDavP-2 in
po Zakonu o davþni službi (Uradni list RS, št. 17/05 – UPB1, 59/05 – odl. US in 114/06) se navede
številka, ki se uporablja za davþne namene v državi rezidentstva izplaþevalca dohodka (davþna
številka ali druga identifikacijska številka). Podatek o tej številki ni obvezen.
Davþni zavezanec vpisuje podatke o izplaþevalcih, kadar je teh veþ, v enakem zaporedju, kakor so
vpisani podatki o drugih dohodkih v tabeli 2.
VPISOVANJE PODATKOV PRI UVELJAVLJANJU ZNIŽANJA OZIROMA OPROSTITVE PLAýILA
AKONTACIJE DOHODNINE OD DRUGIH DOHODKOV (105. ýLEN ZDoh-2) NA PODLAGI
DOLOýB MEDNARODNE POGODBE O IZOGIBANJU DVOJNEGA OBDAVýEVANJA DOHODKA
(4)
Davþni zavezanec nerezident vpiše številko odstavka in þlena iz mednarodne pogodbe o izogibanju
dvojnega obdavþevanja dohodka, sklenjene med Republiko Slovenijo in drugo državo, na podlagi
katere uveljavlja znižanje oziroma oprostitev plaþila akontacije dohodnine od drugih dohodkov iz 105.
þlena ZDoh-2.
Zavezanec nerezident mora k napovedi priložiti potrdilo o rezidentstvu, ki ga izda pristojni organ druge
države pogodbenice, iz katerega je razvidno, da je zavezanec rezident te druge države v smislu
doloþb mednarodne pogodbe o izogibanju dvojnega obdavþevanja dohodka med Republiko Slovenijo
in to drugo državo. Vpiše se druga država pogodbenica in datum (dd.mm.LLLL) izdaje potrdila.
PRILOGE
Davþni zavezanec priloži ustrezna dokazila, s katerimi dokazuje podatke o drugih dohodkih
(obvestilo o prejeti štipendiji iz tujine, in podobno).
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PRILOGA 7

NAPOVED ZA ODMERO DOHODNINE OD OBRESTI
1. PODATKI O ZAVEZANCU

Davþna številka:

Ime in priimek: ………………………………………………………...................................................
Podatki o prebivališþu
(naselje, ulica, hišna številka, pošta): …………….........………………………………………………
Zavezanec je rezident Republike Slovenije:
da
ne
Država rezidentstva: ....................................................................
2. PODATKI O OBRESTIH
Datum prejema
obresti

Šifra vrste
obresti

Obresti
(v EUR)

Tuji davek
(v EUR)

Država

Uveljavljam oprostitev
po mednarodni
pogodbi
(odstavek, þlen)

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Prejel sem dohodek od prihrankov v obliki plaþil obresti iz držav þlanic EU (obkrožite)

DA

3. PODATKI O IZPLAýEVALCU OBRESTI
.
Ime in priimek ali naziv
1.
2.
3.
4.
5.
6.

MF-DURS obr. DOHKAP št. 1

Naslov oziroma sedež
(naselje, ulica, hišna številka, pošta)

Država

Davþna ali
identifikacijska
številka
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4. ZNIŽANJE OZIROMA OPROSTITEV PLAýILA DOHODNINE OD OBRESTI NA PODLAGI
DOLOýB MEDNARODNE POGODBE O IZOGIBANJU DVOJNEGA OBDAVýEVANJA
DOHODKA
Podpisani uveljavljam znižanje oziroma oprostitev plaþila dohodnine od prejetih dohodkov od obresti
na podlagi ____ odstavka _____ þlena Mednarodne pogodbe o izogibanju dvojnega obdavþevanja
dohodka med Republiko Slovenijo in _______________________ in potrjujem, da:
a) sem rezident ________ v smislu doloþb Mednarodne pogodbe o izogibanju dvojnega
obdavþevanja med Republiko Slovenijo in _____________,
b) obresti ne pripadajo stalni poslovni enoti ali stalni bazi, ki jo imam v Republiki Sloveniji,
c) mi na dan izplaþila obresti pripada znesek izplaþanih obresti.
Prilagam potrdilo o rezidentstvu, ki ga je izdal pristojni organ ______________, dne ___________, iz
katerega je razvidno, da sem rezident ___________ v smislu doloþb Mednarodne pogodbe o
izogibanju dvojnega obdavþevanja dohodka med Republiko Slovenijo in ________________.
*****
Priloge (popis dokumentov oziroma dokazil, ki jih zavezanec prilaga k napovedi):
1.
2.
3.
V/Na…………………….., dne……………….
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NAVODILO ZA IZPOLNJEVANJE OBRAZCA NAPOVEDI ZA ODMERO DOHODNINE OD
OBRESTI
Napoved za odmero dohodnine od obresti mora davþni zavezanec vložiti do 15. dne v mesecu za
preteklo trimeseþje pri davþnem organu, kadar obresti izplaþa oseba, ki ni plaþnik davka. Plaþnik
davka je v skladu z 58. þlenom Zakona o davþnem postopku (Uradni list RS, 117/06, v nadaljnjem
besedilu: ZDavP-2) pravna oseba oziroma združenje oseb, vkljuþno z družbo civilnega prava po tujem
pravu, ki je brez pravne osebnosti, samostojni podjetnik posameznik, ki samostojno opravlja
dejavnost, ki izplaþa dohodek, od katerega se v skladu z ZDavP-2 ali zakonom o obdavþenju
izraþunava, odteguje in plaþuje davþni odtegljaj, ali oseba, ki ta dohodek izplaþa, vendar je ne
bremeni, v skladu s sedmim odstavkom tega þlena. Prvo trimeseþje je obdobje januar–marec, drugo
trimeseþje april–junij, tretje trimeseþje julij–september in þetrto trimeseþje oktober–december. Davþni
zavezanec-rezident, ki prejme obresti na denarne depozite pri bankah in hranilnicah ustanovljenih v
Sloveniji ter v drugih državah þlanicah EU, jih napove v Napovedi za odmero dohodnine od obresti na
denarne depozite pri bankah in hranilnicah ustanovljenih v Sloveniji ter v drugih državah þlanicah EU
(Obrazec MF-DURS obr. DOHKAP št.2) in ne na tem obrazcu.
VPISOVANJE PODATKOV O OBRESTIH (2)
Zavezanec navede »Datum prejema obresti« v obliki (dd.mm.LLLL).
Davþni zavezanec navede v stolpcu »Šifra vrste obresti« šifro, ki se nanaša na posamezno vrsto
dohodka:
(1) obresti od posojil,
(2) obresti od dolžniških vrednostnih papirjev, vkljuþno z zamenljivimi dolžniškimi vrednostnimi
papirji,
(3) obresti na denarne depozite pri bankah in hranilnicah,
(4) obresti od podobnih finanþnih terjatev do dolžnikov,
(5) dohodek iz oddajanja v finanþni najem,
(6) dohodek iz življenjskega zavarovanja,
(7) dohodek, dosežen na podlagi delitve prihodkov vzajemnega sklada v obliki obresti,
(8) nadomestila, diskonti, bonusi, premije,ki se obdavþujejo kot obresti,
(9) dohodek iz dodatnega pokojninskega zavarovanja, sklenjenega po pokojninskem naþrtu, ki ni
vpisan v poseben register, in dohodek iz prostovoljnega pokojninskega zavarovanja
V stolpec »Obresti (v EUR)« se vpiše znesek dohodka v eurih, zaokroženo na dve decimalni mesti..
Pridobljeni dohodek v tuji valuti se preraþuna v eure po teþaju, ki ga objavlja Banka Slovenije na dan
pridobitve dohodka.
ýe je bil od obresti plaþan davek v tujini, se vpiše v stolpec »Tuji davek (v EUR)« znesek tujega
davka v eurih, zaokroženo na dve decimalni mesti. Znesek tujega davka se preraþuna v eure po
teþaju, ki ga objavlja Banka Slovenije, na dan pridobitve obresti. Kadar davþni zavezanec uveljavlja
odbitek davka, plaþanega v tujini, so sestavni del napovedi tudi ustrezna dokazila glede davþne
obveznosti izven Slovenije, zlasti o znesku davka, plaþanega v tujini, o osnovi za plaþilo davka in o
tem, da je znesek davka, plaþan v tujini, dokonþen in dejansko plaþan.
V stolpec »Država« se vpiše država, v kateri je bil dohodek dosežen.
V stolpec »Uveljavljam oprostitev po mednarodni pogodbi (odstavek, þlen)« se vpiše številka
odstavka in þlena mednarodne pogodbe o izogibanju dvojnega obdavþevanja dohodka, sklenjene med
Republiko Slovenijo in državo, v kateri je bil dohodek dosežen, na podlagi katere davþni zavezanec
rezident uveljavlja oprostitev plaþila dohodnine.
Zavezanec rezident obkroži »DA« le, þe je v tabeli pod toþko 2 navedel tudi dohodek od prihrankov v
obliki plaþil obresti iz držav þlanic EU, od katerega je plaþal davek v državi þlanici.
VPISOVANJE PODATKOV O IZPLAýEVALCU OBRESTI (3)
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Davþni zavezanec vpiše podatke o izplaþevalcu (ime in priimek oziroma naziv, naslov oziroma sedež,
država in davþna številka izplaþevalca). ýe izplaþevalcu ni dodeljena davþna številka po ZDavP-2 in
po Zakonu o davþni službi (Uradni list RS, št. 17/05 – uradno preþišþeno besedilo, 59/05 – odl. US in
114/06), se navede številka, ki se uporablja za davþne namene v državi rezidentstva izplaþevalca
dohodka (davþna številka ali druga identifikacijska številka). Podatek o tej številki ni obvezen.
Davþni zavezanec vpisuje podatke o izplaþevalcih, kadar je teh veþ, v enakem zaporedju, kakor so
vpisani podatki o dohodkih v tabeli v toþki 2.
VPISOVANJE PODATKOV PRI UVELJAVLJANJU ZNIŽANJA OZIROMA OPROSTITVE PLAýILA
DOHODNINE OD OBRESTI NA PODLAGI DOLOýB MEDNARODNE POGODBE O IZOGIBANJU
DVOJNEGA OBDAVýEVANJA DOHODKA (4)
Davþni zavezanec nerezident vpiše številko odstavka in þlena iz mednarodne pogodbe o izogibanju
dvojnega obdavþevanja dohodka, sklenjene med Republiko Slovenijo in drugo državo, na podlagi
katere uveljavlja znižanje oziroma oprostitev plaþila dohodnine od obresti.
Zavezanec nerezident mora k napovedi priložiti potrdilo o rezidentstvu, ki ga izda pristojni organ druge
države pogodbenice, iz katerega je razvidno, da je zavezanec rezident te druge države v smislu
doloþb mednarodne pogodbe o izogibanju dvojnega obdavþevanja dohodka med Republiko Slovenijo
in to drugo državo. Vpiše se druga država pogodbenica in datum (dd.mm.LLLL) izdaje potrdila.
PRILOGE
Davþni zavezanec priloži ustrezna dokazila, s katerimi dokazuje podatke v zvezi z doseženimi
dohodki (primeroma obvestilo o prejetem dohodku iz naslova obresti, ki jih izplaþa vzajemni sklad,
pogodba o posojilu, danem fiziþni osebi, in podobno).
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PRILOGA 8

NAPOVED ZA ODMERO DOHODNINE OD OBRESTI NA DENARNE
DEPOZITE PRI BANKAH IN HRANILNICAH USTANOVLJENIH V
SLOVENIJI TER V DRUGIH DRŽAVAH ýLANICAH EU,
DOSEŽENIH V LETU _____
1. PODATKI O ZAVEZANCU

Davþna številka:

Ime in priimek: ………………………………………………………...................................................
Podatki o prebivališþu
(naselje, ulica, hišna številka, pošta): …………….........………………………………………………
2. PODATKI O OBRESTIH IN IZPLAýEVALCIH OBRESTI

Znesek obresti
(v EUR)

Tuji davek
(v EUR)

Država

.
Naziv banke
oziroma
hranilnice

Naslov banke
oziroma hranilnice
(naselje, ulica, hišna
številka, pošta)

Davþna številka
banke oziroma
hranilnice

1.
2.
3.
4.
5.

6.
SKUPAJ:

Opombe (morebitna dodatna pojasnila v zvezi z napovedanimi dohodki):

Priloge (popis dokumentov oziroma dokazil, ki jih zavezanec prilaga k napovedi):
1.
2.
3.

V/Na…………………….., dne……………….
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Podpis zavezanca
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NAVODILO ZA IZPOLNJEVANJE OBRAZCA NAPOVEDI ZA ODMERO DOHODNINE OD
OBRESTI NA DENARNE DEPOZITE PRI BANKAH IN HRANILNICAH USTANOVLJENIH V
SLOVENIJI TER DRUGIH DRŽAVAH ýLANICAH EU, DOSEŽENIH V LETU _______
Napoved za odmero dohodnine od obresti na denarne depozite pri bankah in hranilnicah,
ustanovljenih v skladu s predpisi v Sloveniji, ter pri bankah in hranilnicah drugih držav þlanic EU, mora
davþni zavezanec rezident vložiti do 28. februarja tekoþega leta za preteklo leto pri davþnem uradu.
Napovedi ni treba vložiti davþnemu zavezancu rezidentu, þigar skupni znesek obresti na denarne
depozite pri bankah in hranilnicah, ustanovljenih v skladu s predpisi v Sloveniji, ter pri bankah in
hranilnicah drugih držav þlanic EU, dosežen v davþnem letu, ne presega zneska 1.000 eurov.
VPISOVANJE PODATKOV O OBRESTIH IN IZPLAýEVALCIH OBRESTI (2)
V stolpec »Znesek obresti (v EUR)« se vpiše znesek dohodka v eurih, zaokroženo na dve decimalni
mesti. Pridobljeni dohodek v tuji valuti se preraþuna v eure po teþaju, ki ga objavlja Banka Slovenije
na dan pridobitve dohodka.
ýe je bil od obresti plaþan davek v tujini, se stolpcu »Tuji davek (v EUR)« navede znesek tujega
davka v eurih, zaokroženo na dve decimalni mesti. Znesek tujega davka v tuji valuti se preraþuna v
eure po teþaju, ki ga objavlja Banka Slovenije na dan pridobitve obresti. Kadar davþni zavezanec
uveljavlja odbitek davka, plaþanega v tujini, so sestavni del napovedi tudi ustrezna dokazila glede
davþne obveznosti izven Slovenije, zlasti o znesku davka, plaþanega v tujini, o osnovi za plaþilo davka
in o tem, da je znesek davka, plaþan v tujini, dokonþen in dejansko plaþan.
V stolpec »Država« se vpiše država, v kateri je bil dohodek dosežen.
Davþni zavezanec navede podatke o izplaþevalcu (naziv banke oziroma hranilnice, naslov banke
oziroma hranilnice, državo in davþno številko izplaþevalca). ýe izplaþevalcu ni dodeljena davþna
številka po ZDavP-2 in po Zakonu o davþni službi (Uradni list RS, št. 17/05 – uradno preþišþeno
besedilo, 59/05 – odl. US in 114/06), se navede številka, ki se uporablja za davþne namene v državi
rezidentstva izplaþevalca dohodka. Podatek o tej številki ni obvezen.
PRILOGE
Davþni zavezanec priloži ustrezna dokazila, s katerimi dokazuje podatke o doseženih dohodkih
(primeroma obvestilo o prejetem dohodku iz naslova obresti iz tujine, potrdilo o plaþanem davku v
tujini in podobno). Davþni zavezanec ne priloži obvestila o obrestih na denarne depozite, ki ga je prejel
od bank in hranilnic, ustanovljenih v skladu s predpisi v Sloveniji.
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PRILOGA 9

NAPOVED ZA ODMERO DOHODNINE OD DIVIDEND

1. PODATKI O ZAVEZANCU
Davþna številka:

Ime in priimek: ………………………………………………………..
Podatki o prebivališþu
(naselje, ulica, hišna številka, pošta): ……………………………………………………………
2. PODATKI O DIVIDENDAH
Datum
prejema
dividende

Vrsta dividende

Dividenda
(v EUR)

Tuji davek
(v EUR)

Država

Uveljavljam
oprostitev po
mednarodni
pogodbi
(odstavek, þlen)

1.
2.
3.

3. PODATKI O IZPLAýEVALCU DIVIDEND
Firma

Sedež
(naselje, ulica, hišna številka, pošta)

Država

1.
2.
3.

*****

Priloge (popis dokumentov oziroma dokazil, ki jih zavezanec prilaga k napovedi):
1.
2.
3.

V/Na…………………….., dne……………….

MF-DURS obr. DOHKAP št. 3

……………………………
Podpis zavezanca
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NAVODILO ZA IZPOLNJEVANJE OBRAZCA NAPOVEDI ZA ODMERO DOHODNINE OD
DIVIDEND
Napoved za odmero dohodnine od dividend mora davþni zavezanec vložiti do 15. dne v mesecu za
preteklo trimeseþje pri davþnem organu, kadar dividende izplaþa oseba, ki ni plaþnik davka. Plaþnik
davka je v skladu z 58. þlenom Zakona o davþnem postopku (Uradni list RS, 117/06 – v nadaljnjem
besedilu ZDavP-2) pravna oseba oziroma združenje oseb, vkljuþno z družbo civilnega prava po tujem
pravu, ki je brez pravne osebnosti, samostojni podjetnik posameznik, ki samostojno opravlja
dejavnost, ki izplaþa dohodek, od katerega se v skladu z ZDavP-2 ali zakonom o obdavþenju
izraþunava, odteguje in plaþuje davþni odtegljaj, ali oseba, ki ta dohodek izplaþa, vendar je ne
bremeni, v skladu s sedmim odstavkom tega þlena. Prvo trimeseþje je obdobje januar–marec, drugo
trimeseþje april–junij, tretje trimeseþje julij–september in þetrto trimeseþje oktober–december.
VPISOVANJE PODATKOV O DIVIDENDAH (2)
Zavezanec navede »Datum prejema dividende« v obliki (dd.mm.LLLL).
Davþni zavezanec navede v stolpcu »Vrsta dividende« šifro vrste dohodka, ki se nanaša na :
(1) dividendo (tretji odstavek 90.þlena Zakona o dohodnini (Uradni list RS, št. 117/06, v nadaljnjem
besedilu: ZDoh-2);
(2) prikrito izplaþilo dobiþka, doloþeno v zakonu, ki ureja davek od dohodkov pravnih oseb,
(3) dobiþek, ki se razdeli v zvezi z dolžniškimi vrednostnimi papirji, ki zagotavljajo udeležbo v dobiþku
plaþnika,
(4) dohodek, dosežen na podlagi delitve þistega dobiþka vzajemnega sklada ali delitve prihodkov
vzajemnega sklada, razen dohodka, ki ga zavezanec doseže na podlagi delitve prihodkov
vzajemnega sklada v obliki obresti (3. toþka þetrtega odstavka 90. þlena ZDoh-2).
V stolpec »Dividende (v EUR)« se vpiše znesek dividend v eurih, zaokroženo na dve decimalni mesti.
Pridobljeni dohodek v tuji valuti se preraþuna v eure po teþaju, ki ga objavlja Banka Slovenije na dan
pridobitve dividende.
ýe je bil od dividend plaþan davek v tujini, se vpiše v stolpec »Tuji davek (v EUR)« znesek tujega
davka v eurih, zaokroženo na dve decimalni mesti. Znesek tujega davka v tuji valuti se preraþuna v
eure po teþaju, ki ga objavlja Banka Slovenije, na dan pridobitve dividende. Kadar davþni zavezanec
uveljavlja odbitek davka, plaþanega v tujini, so sestavni del napovedi tudi ustrezna dokazila glede
davþne obveznosti izven Slovenije, zlasti o znesku davka, plaþanega v tujini, o osnovi za plaþilo davka
in o tem, da je znesek davka, plaþan v tujini, dokonþen in dejansko plaþan.
V stolpec »Država« se vpiše država, v kateri je bil dohodek dosežen.
V stolpec »Uveljavljam oprostitev po mednarodni pogodbi (odstavek, þlen)« se vpiše številka
odstavka in þlena mednarodne pogodbe o izogibanju dvojnega obdavþevanja dohodka, sklenjene med
Republiko Slovenijo in državo, v kateri je bil dohodek dosežen, na podlagi katere davþni zavezanec
rezident uveljavlja oprostitev plaþila dohodnine.
VPISOVANJE PODATKOV O IZPLAýEVALCU (3)
Davþni zavezanec vpiše podatke o izplaþevalcu (ime in priimek oziroma naziv, naslov oziroma sedež,
država in davþna številka izplaþevalca). ýe izplaþevalcu ni dodeljena davþna številka po ZDavP-2 in
po Zakonu o davþni službi (Uradni list RS, št. 17/05 – UPB1, 59/05 – odl. US in 114/06), se navede
številka, ki se uporablja za davþne namene v državi rezidentstva izplaþevalca dohodka (davþna
številka ali druga identifikacijska številka). Podatek o tej številki ni obvezen.
Davþni zavezanec vpisuje podatke o izplaþevalcih, kadar je teh veþ, v enakem zaporedju, kakor so
vpisani podatki o dividendah v tabeli v toþki 2.
PRILOGE
Davþni zavezanec priloži ustrezna dokazila, s katerimi dokazuje podatke o doseženih dohodkih
(primeroma dokazilo o izplaþilu dividend v obliki prikritega izplaþila dobiþka, potrdilo o plaþanem davku
v tujini in podobno).
MF-DURS obr. DOHKAP št. 3

Uradni list Republike Slovenije

Št.

138 / 28. 12. 2006 /

Stran

PRILOGA 10

NAPOVED ZA ODMERO DOHODNINE OD DOBIýKA OD ODSVOJITVE
VREDNOSTNIH PAPIRJEV IN DRUGIH DELEŽEV TER INVESTICIJSKIH
KUPONOV
oziroma uveljavljanje zmanjšanja dobiþka od odsvojitve nepremiþnin za izgubo,
doseženo z odsvojitvijo nepremiþnine
za leto _______________
1. PODATKI O ZAVEZANCU
Davþna številka:

Ime in priimek: ………………………………………………………..
Podatki o prebivališþu
(naselje, ulica, hišna številka, pošta): ……………………………………………………………
Zavezanec je rezident Republike Slovenije:
da
ne
Država rezidentstva: ....................................................................
2. PODATKI ZA ODMERO DOHODNINE OD DOBIýKA OD ODSVOJITVE VREDNOSTNIH PAPIRJEV IN
DRUGIH DELEŽEV TER INVESTICIJSKIH KUPONOV
Prilagam
Vrsta popisnega lista

Število

Popisni list vrednostnega papirja oziroma investicijskega kupona
Popisni list vrednostnega papirja, ki je v BPH na podlagi pogodbe o gospodarjenju
Popisni list deleža v gospodarskih družbah, zadrugah in drugih oblikah organiziranja

3. ZNIŽANJE POZITIVNE DAVýNE OSNOVE ZA PRENESENO IZGUBO (tretji odstavek 97. þlena ZDoh-2)
Zap.
št.

Številka odloþbe

Datum odloþbe

Davþni urad

Izguba
(v EUR s centi)

4. PODATKI O DOBIýKU OZIROMA IZGUBI, DOSEŽENI PRI ODSVOJITVI NEPREMIýNIN
Zap.
št.

Datum
napovedi

Številka odloþbe

Izguba
(v EUR s centi)

Dobiþek
(v EUR s centi)

Odmerjena
dohodnina
(v EUR s centi)

5. UVELJAVLJANJE ODBITKA DAVKA, PLAýANEGA V TUJINI, OZIROMA OPROSTITVE
MF-DURS obr. DOHKAP št. 4

16063
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5. UVELJAVLJANJE ODBITKA DAVKA, PLAýANEGA V TUJINI, OZIROMA OPROSTITVE
Zap.

Oznaka kapitala, od

št.
katerega
je bil št.
ustvarjen
MF-DURS
obr. DOHKAP
4
dobiþek v tujini*

Tuji davek
(v EUR s centi)

Država

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
6. ZNIŽANJE OZIROMA OPROSTITEV PLAýILA DOHODNINE OD DOBIýKA OD ODSVOJITVE
VREDNOSTNIH PAPIRJEV IN DRUGIH DELEŽEV TER INVESTICIJSKIH KUPONOV NA PODLAGI
DOLOýB MEDNARODNE POGODBE O IZOGIBANJU DVOJNEGA OBDAVýEVANJA DOHODKA
Podpisani uveljavljam znižanje oziroma oprostitev plaþila dohodnine od prejetih dobiþkov od odsvojitve
vrednostnih papirjev in drugih deležev ter investicijskih kuponov na podlagi ____ odstavka _____ þlena
Mednarodne pogodbe o izogibanju dvojnega obdavþevanja dohodka med Republiko Slovenijo in
_______________________ in potrjujem, da sem rezident ________ v smislu doloþb Mednarodne pogodbe o
izogibanju dvojnega obdavþevanja med Republiko Slovenijo in _____________.
Prilagam potrdilo o rezidentstvu, ki ga je izdal pristojni organ ______________, dne ___________, iz katerega
je razvidno, da sem rezident ___________ v smislu doloþb Mednarodne pogodbe o izogibanju dvojnega
obdavþevanja dohodka med Republiko Slovenijo in ________________.

V/Na…………………….., dne……………….

……………………………
Podpis zavezanca

MF-DURS obr. DOHKAP št. 4

4

5

Plaþan davek na
dedišþine in
darila

6

Datum
odsvojitve

7

Koliþina
odsvojenega
v. p.

8

Zaloga
v. p.

9

Vrednost
ob odsvojitvi
(na enoto)

10**

Pravilo iz drugega
odstavka v povezavi s
petim odstavkom 97.
þlena ZDoh-2

E

drugo

zamenjava kapitala ob statusnih spremembah
družbe
dedovanje
darilo

……………………………………………
Podpis zavezanca

V……………………….., dne ………………………..
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MF-DURS obr. DOHKAP št. 5

3

Nabavna
vrednost
ob pridobitvi
(na enoto)

** Izpolnjeni pogoji za zmanjšanje pozitivne davþne osnove po drugem odstavku v povezavi s petim odstavkom 97. þlena ZDoh-2 (vpisuje se DA oziroma NE).

B nakup
F
C poveþanje kapitala družbe z lastnimi G
sredstvi zavezanca
D poveþanje kapitala družbe iz sredstev H
družbe

A vložek kapitala

2

Koliþina

NE

NE

Št.

* Naþin pridobitve:

1

Naþin
pridobitve*

DA

Prenos izgube po tretjem odstavku 97. þlena ZDoh-2

Datum
pridobitve

DA

Davek plaþan v tujini

Zap.
št.

Zneski se vpisujejo v EUR s centi

POPISNI LIST VREDNOSTNEGA PAPIRJA OZIROMA INVESTICIJSKEGA KUPONA ___________________________

DAVýNA ŠTEVILKA: __________________________

PRIIMEK IN IME ZAVEZANCA: _________________
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MF-DURS obr. DOHKAP št. 6

3

4

5

Plaþan davek na
dedišþine in
darila

6

Datum
odsvojitve

7

Koliþina
odsvojenega
v. p.

8

Zaloga
v. p.

9

Vrednost
ob odsvojitvi
(na enoto)

10**

Pravilo iz drugega
odstavka v povezavi s
petim odstavkom 97.
þlena ZDoh-2

E

drugo.

zamenjava kapitala ob statusnih spremembah
družbe
dedovanje
darilo

……………………………………………
Podpis zavezanca

V……………………….., dne ………………………..

** Izpolnjeni pogoji za zmanjšanje pozitivne davþne osnove po drugem odstavku v povezavi s petim odstavkom 97. þlena ZDoh-2 (vpisuje se DA oziroma NE).

B nakup
F
C poveþanje kapitala družbe z lastnimi G
sredstvi zavezanca
D poveþanje kapitala družbe iz sredstev H
družbe

A vložek kapitala

2

Koliþina

Nabavna
vrednost
ob pridobitvi
(na enoto)

NE

138 / 28. 12. 2006

* Naþin pridobitve:

1

Naþin
pridobitve*

DA

Prenos izgube po tretjem odstavku 97. þlena ZDoh-2

NE

Št.

Datum
pridobitve

DA

Davek plaþan v tujini

16066 /

Zap.
št.

Zneski se vpisujejo v EUR s centi

POPISNI LIST VREDNOSTNEGA PAPIRJA ___________________________,
ki je v gospodarjenju pri borznoposredniški družbi na podlagi pogodbe o gospodarjenju

DAVýNA ŠTEVILKA: __________________________

PRIIMEK IN IME ZAVEZANCA: _________________

Stran
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Zneski se vpisujejo v EUR s
centi

1

Datum
pridobitve

Plaþan davek na
dedišþine in
darila
4
5

Datum
odsvojitve
6

% odsvojenega
deleža
7

Stanje
deleža

Vrednost
ob
odsvojitvi
8

9**

Pravilo iz drugega odstavka v
povezavi s petim odstavkom 97.
þlena ZDoh-2

E

drugo.

zamenjava kapitala ob statusnih spremembah
družbe
dedovanje
darilo

……………………………………………
Podpis zavezanca

V……………………….., dne ………………………..

138 / 28. 12. 2006 /
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MF-DURS obr. DOHKAP št. 7

3

Nabavna vrednost
ob pridobitvi

NE

** Izpolnjeni pogoji za zmanjšanje pozitivne davþne osnove po drugem odstavku v povezavi s petim odstavkom 97. þlena ZDoh-2 (vpisuje se DA oziroma NE).

B nakup
F
C poveþanje kapitala družbe z lastnimi G
sredstvi zavezanca
D poveþanje kapitala družbe iz sredstev H
družbe

A vložek kapitala

2

Naþin
pridobitve*

DA

Prenos izgube po tretjem odstavku 97. þlena ZDoh-2

NE

Št.

* Naþin pridobitve:

Zap.
št.

DA

Davek plaþan v tujini

POPISNI LIST DELEŽA V GOSPODARSKIH DRUŽBAH, ZADRUGAH IN DRUGIH OBLIKAH ORGANIZIRANJA _______________________________

DAVýNA ŠTEVILKA: __________________________

PRIIMEK IN IME ZAVEZANCA: _________________

Uradni list Republike Slovenije
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NAVODILO ZA IZPOLNJEVANJE OBRAZCA NAP0VEDI ZA ODMERO DOHODNINE OD DOBIýKA OD
ODSVOJITVE VREDNOSTNIH PAPIRJEV IN DRUGIH DELEŽEV TER INVESTICIJSKIH KUPONOV
Napoved za odmero dohodnine od dobiþka od odsvojitve vrednostnih papirjev in drugih deležev ter
investicijskih kuponov mora davþni zavezanec vložiti do 28. februarja tekoþega leta za preteklo leto, razen
davþnega zavezanca, ki je nerezident. Nerezident mora vložiti napoved v petnajstih dneh od odsvojitve
vrednostnih papirjev in drugih deležev ter investicijskih kuponov, razen kadar napove vse odsvojitve
vrednostnih papirjev in drugih deležev ter investicijskih kuponov v preteklem letu. V tem primeru lahko
nerezident vloži napoved do 28. februarja za preteklo leto.
Davþni zavezanec mora napoved za odmero dohodnine od dobiþka od odsvojitve vrednostnih papirjev in
drugih deležev ter investicijskih kuponov vložiti pri pristojnem davþnem organu.
Napovedi ne vložijo zavezanci, ki so:
– odsvojili dolžniške vrednostne papirje
– odsvojili kapital (ki ni dolžniški vrednostni papir) po 20 letih imetništva
– dosegli dobiþek ali izgubo pri prvi odsvojitvi delnic ali deležev v kapitalu, pridobljenih v procesu
lastninskega preoblikovanja podjetij, v skladu s predpisi, ki urejajo lastninsko preoblikovanje podjetij. Za
prvo odsvojitev velja tudi prva odsvojitev podedovanih delnic ali deležev v kapitalu, ki jih je zapustnik
pridobil v procesu lastninskega preoblikovanja podjetij v skladu s predpisi, ki urejajo lastninsko
preoblikovanje podjetij
– dosegli dobiþek pri odsvojitvi investicijskih kuponov, ki jih je imetnik pridobil z zamenjavo delnic
pooblašþene investicijske družbe, ali delnic investicijske družbe, ki je nastala iz pooblašþene
investicijske družbe, v postopku obveznega preoblikovanja pooblašþene investicijske družbe ali
investicijske družbe, ki je nastala iz pooblašþene investicijske družbe, v vzajemni sklad, ali v postopku
obvezne oddelitve dela sredstev pooblašþene investicijske družbe v vzajemni sklad, in to v roku ter po
predpisih, ki urejajo to podroþje, pod pogojem, da je zavezanec odsvojil investicijske kupone, ki jih je
pridobil z zamenjavo delnic iz lastninskega preoblikovanja podjetij za te investicijske kupone.
VPISOVANJE PODATKOV O ZAVEZANCU (1)
Vpišejo se osnovni podatki o zavezancu.
VPISOVANJE PODATKOV ZA ODMERO DOHODNINE OD DOBIýKA OD ODSVOJITVE VREDNOSTNIH
PAPIRJEV IN DRUGIH DELEŽEV TER INVESTICIJSKIH KUPONOV (2)
Davþni zavezanec vpiše število popisnih listov po posameznih vrstah kapitala, ki je bil predmet odsvojitve v
letu, za katero se odmerja dohodnina od dobiþka, ustvarjenega z odsvojitvijo vrednostnih papirjev in drugih
deležev ter investicijskih kuponov.
VPISOVANJE PODATKOV O ZNIŽANJU POZITIVNE DAVýNE ZA PRENESENO IZGUBO (3)
Davþni zavezanec vpiše podatke o izgubi, ki je bila dosežena pri odsvojitvi delnic ali deležev oziroma
osnovnih vložkov, ki jih je pridobil pred odsvojitvijo novih delnic ali deležev oziroma osnovnih vložkov pri
poveþanju osnovnega kapitala iz sredstev družbe, v naslednja davþna obdobja.
VPISOVANJE PODATKOV O DOBIýKU OZIROMA IZGUBI, DOSEŽENI PRI ODSVOJITVI NEPREMIýNIN
(4)
Davþni zavezanec vpiše podatke v tabeli 4 le, þe uveljavlja:
- zmanjšanje pozitivne davþne osnove od dobiþka iz kapitala iz odsvojitve nepremiþnine, za izgubo,
doseženo z odsvojitvijo druge nepremiþnine (v tem primeru zavezanec izpolni le toþko 1. in 4; v primeru
odsvojitve nepremiþnine v tujini, pri kateri je bil plaþan davek v tujini, zavezanec izpolni tudi rubriko 5, razen
þe ni v tujini plaþanega davka že uveljavil v napovedi za odmero dohodnine od dobiþka iz kapitala pri
odsvojitvi nepremiþnine);
- zmanjšanje pozitivne davþne osnove od dobiþka iz kapitala iz odsvojitve vrednostnih papirjev in drugih
deležev ter investicijskih kuponov, za izgubo, doseženo z odsvojitvijo nepremiþnine;
- zmanjšanje pozitivne davþne osnove od dobiþka iz kapitala iz odsvojitve nepremiþnine, za izgubo,
doseženo z odsvojitvijo vrednostnih papirjev in drugih deležev ter investicijskih kuponov.
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Zavezanec vpiše podatke o dobiþku in izgubi, ki je bila dosežena pri odsvojitvi nepremiþnin v letu, za katero
se odmerja dohodnina.
Zavezanec vpiše zaporedno številko, datum vložitve napovedi za odmero davka od dobiþka iz kapitala od
odsvojitve nepremiþnin, številko odloþbe davþnega organa, ugotovljeni znesek izgube oziroma dobiþka ter
znesek odmerjene dohodnine.
VPISOVANJE PODATKOV KOT UVELJAVLJANJE ODBITKA DAVKA, PLAýANEGA V TUJINI
OZIROMA OPROSTITVE (5)
Davþni zavezanec rezident, ki prejema dohodek od dobiþka od odsvojitve vrednostnih papirjev in drugih
deležev ter investicijskih kuponov in so ti dohodki obdavþeni izven Slovenije, lahko v napovedi za odmero
dohodnine od dobiþka od odsvojitve vrednostnih papirjev in drugih deležev ter investicijskih kuponov
uveljavlja odbitek za ustrezni znesek plaþanega davka v tujini.
Kadar davþni zavezanec v napovedi za odmero dohodnine od teh dohodkov uveljavlja odbitek davka,
plaþanega v tujini, so sestavni del napovedi tudi ustrezna dokazila glede davþne obveznosti izven Republike
Slovenije, zlasti o znesku davka, plaþanega v tujini, o osnovi za plaþilo davka in o tem, da je znesek davka,
plaþan v tujini, dokonþen in dejansko plaþan. Kot ustrezna dokazila veljajo listine, ki jih izda davþni organ
tuje države, ali drugi dokumenti, ki nedvoumno dokazujejo davþno obveznost ali plaþilo davka izven
Republike Slovenije.
Davþni zavezanec rezident vpiše v tabelo 5 podatke o oznaki kapitala, od katerega je bil ustvarjen dobiþek v
tujini, o višini tujega davka, plaþanega v tujini, in ime države, v kateri je bil davek obraþunan in plaþan.
VPISOVANJE PODATKOV PRI UVELJAVLJANJU OPROSTITVE PLAýILA DOHODNINE OD DOBIýKA
OD ODSVOJITVE VREDNOSTNIH PAPIRJEV IN DRUGIH DELEŽEV TER INVESTICIJSKIH KUPONOV
NA PODLAGI DOLOýB MEDNARODNE POGODBE O IZOGIBANJU DVOJNEGA OBDAVýEVANJA
DOHODKA (6)
Davþni zavezanec nerezident vpiše odstavek in þlen iz mednarodne pogodbe o izogibanju dvojnega
obdavþevanja dohodka med Republiko Slovenijo in drugo državo, na podlagi katere uveljavlja oprostitev
plaþila dohodnine od dobiþka od odsvojitve vrednostnih papirjev in drugih deležev ter investicijskih kuponov
iz kapitala na podlagi doloþb mednarodne pogodbe o izogibanju dvojnega obdavþevanja.
Zavezanec nerezident mora k napovedi priložiti potrdilo o rezidentstvu, ki ga izda pristojni organ druge
države pogodbenice, iz katerega je razvidno, da je zavezanec rezident te druge države v smislu doloþb
mednarodne pogodbe o izogibanju dvojnega obdavþevanja dohodka med Republiko Slovenijo in to drugo
državo. Vpišeta se druga država pogodbenica in datum (dd.mm.LLLL) izdaje potrdila.
VPISOVANJE PODATKOV V POPISNI LIST VREDNOSTNEGA PAPIRJA OZIROMA INVESTICIJSKEGA
KUPONA
Popisni list za posamezni vrednostni papir oziroma investicijski kupon je sestavni del napovedi za odmero
dohodnine od dobiþka od odsvojitve vrednostnih papirjev in drugih deležev ter investicijskih kuponov iz
kapitala.
Popisni list se izpolnjuje za tiste vrednostne papirje oziroma investicijske kupone, ki so bili v koledarskem
letu odsvojeni pred potekom dvajsetih let od dneva, ko so bili pridobljeni.
Zavezanec na popisnem listu navede oznako vrednostnega papirja oziroma investicijskega kupona ali naziv
izdajatelja vrednostnega papirja oziroma investicijskega kupona.
Zavezanec v popisnih listih, ki jih izpolnjuje za vrednostne papirje, odsvojene v tujini, oznaþi polje »DA«, þe
je bil v tujini plaþan davek na dobiþek iz kapitala.
Zavezanec v popisnih listih, ki jih izpolnjuje za odsvojene vrednostne papirje, ki jih je pridobil pred
odsvojitvijo novih delnic pri poveþanju osnovnega kapitala iz sredstev družbe, oznaþi polje »DA« zaradi
kasnejšega prenosa morebitne izgube v naslednja davþna leta.
V popisni list se vpišeta loþeno za vsako vrsto vrednostnega papirja oziroma investicijskega kupona vsaka
pridobitev in vsaka odsvojitev vrednostnega papirja oziroma investicijskega kupona. Posamezna pridobitev
vrednostnega papirja oziroma investicijskega kupona se vpiše v samostojno vrstico tako, da se izpolnijo
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stolpci 1, 2, 3, 4, 5 in 8. Posamezna odsvojitev vrednostnega papirja oziroma investicijskega kupona se
vpiše v samostojno vrstico tako, da se izpolnijo stolpci 6, 7, 8, 9 in 10.
V stolpec 1 se vpiše datum pridobitve vrednostnega papirja oziroma investicijskega kupona po kronološkem
zaporedju; zaþne se z datumom prve pridobitve vrednostnega papirja oziroma investicijskega kupona, ki je
bil odsvojen pred potekom dvajsetih let od dneva pridobitve.
V stolpec 2 se vpiše naþin pridobitve po oznakah, navedenih na obrazcu.
V stolpec 3 se vpiše koliþina pridobljenih vrednostnih papirjev oziroma investicijskih kuponov v posameznem
poslu, razvidna iz obraþuna o opravljenem poslu pridobitve oziroma iz drugega dokumenta, iz katerega je
razvidna pridobitev.
V stolpec 4 se vpiše nabavna vrednost ob pridobitvi (za enoto), pridobljena v posameznem poslu, razvidna v
prodajni ali drugi pogodbi oziroma jo zavezanec dokazuje z ustreznimi dokazili. Posebna pravila v zvezi z
doloþanjem nabavne vrednosti kapitala veljajo v naslednjih primerih:
– kadar je bil kapital pridobljen na podlagi prenosa s preminule osebe na dediþa ali na podlagi darilne
pogodbe, se za nabavno vrednost kapitala v þasu pridobitve šteje vrednost, od katere je bil odmerjen
davek na dedišþine in darila, þe pa davek ni bil odmerjen, pa primerljiva tržna cena kapitala v þasu
pridobitve;
 þe delodajalec delojemalcu zagotovi pravico do nakupa oziroma pridobitve delnic po znižani vrednosti,
velja za nabavno vrednost delnice primerljiva tržna cena delnice na dan, ko je zavezanec pridobil
delnice;
 kadar zavezanec pridobi delnice pri poveþanju osnovnega kapitala iz sredstev družbe, se šteje, da je
nabavna vrednost tako pridobljene delnice enaka niþ;
 þe so bili vrednostni papirji pridobljeni pred 1. januarjem 2003, velja za nabavno vrednost vrednostnih
papirjev njihova tržna vrednost na dan 1. januarja 2006, þe tržne vrednosti ni, pa knjigovodska vrednost
na dan 1. januarja 2006;
 þe je imetnik investicijski kupon pridobil z zamenjavo delnic pooblašþene investicijske družbe ali delnic
investicijske družbe, ki je nastala iz pooblašþene investicijske družbe, v postopku obveznega
preoblikovanja pooblašþene investicijske družbe ali investicijske družbe, ki je nastala iz pooblašþene
investicijske družbe, v vzajemni sklad, ali v postopku obvezne oddelitve dela sredstev pooblašþene
investicijske družbe v vzajemni sklad, in to v roku in po predpisih, ki urejajo to podroþje, velja, da je
nabavna vrednost investicijskega kupona enaka vrednosti, ki se doloþi na podlagi nabavne vrednosti
delnic pooblašþene investicijske družbe ali investicijske družbe pred preoblikovanjem oziroma pred
oddelitvijo dela sredstev, upoštevaje veljavno menjalno razmerje v þasu zamenjave delnic pooblašþene
investicijske družbe ali investicijske družbe za investicijske kupone vzajemnega sklada;
 þe je bila delnica pooblašþene investicijske družbe ali investicijske družbe, ki je nastala iz pooblašþene
investicijske družbe, pridobljena na sekundarnem trgu pred 1. januarjem 2003, velja za nabavno
vrednost delnic pred preoblikovanjem oziroma pred oddelitvijo dela sredstev primerljiva tržna cena
delnic na dan 1. januarja 2006;
 þe je zavezanec odsvojil delnico, ki jo je pridobil ob poveþanju osnovnega kapitala iz sredstev družbe v
letih 2005 ali 2006 in je bilo tako poveþanje obdavþeno kot dividenda, se za nabavno vrednost tako
pridobljene delnice šteje nominalna vrednost delnice ob preoblikovanju.
V stolpec 5 se vpiše znesek davka na dedišþine in darila, ki ga je plaþal zavezanec ob pridobitvi kapitala.
Nabavna vrednost in stroški v tuji valuti se preraþunajo v eure po teþaju, ki ga objavlja Banke Slovenije.
Preraþun se opravi po teþaju, ki velja na dan pridobitve kapitala oziroma na dan nastanka stroškov.
V stolpec 6 se vpiše datum odsvojitve vrednostnega papirja oziroma investicijskega kupona, razviden iz
prodajne ali druge pogodbe oziroma iz drugih dokazil.
V stolpec 7 se vpiše koliþina odsvojenih vrednostnih papirjev oziroma investicijskih kuponov, razvidna iz
obraþuna o opravljenem poslu oziroma iz drugega dokumenta, iz katerega je razvidna odsvojitev.
V stolpec 8 se vpiše izraþunana zaloga vrednostnih papirjev oziroma investicijskih kuponov. Zaloge
istovrstnega kapitala se vodijo po metodi zaporednih cen (FIFO).
V stolpec 9 se vpiše vrednost odsvojenih vrednostnih papirjev oziroma investicijskih kuponov na enoto,
razvidna iz prodajne ali druge pogodbe oziroma iz drugih dokazil.
Vrednost kapitala ob odsvojitvi v tuji valuti se preraþuna v eure po teþaju, ki ga objavlja Banka Slovenije.
Preraþun se opravi po teþaju, ki velja na dan odsvojitve kapitala.
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V stolpec 10 se vpiše »DA«, þe je izpolnjen pogoj za zmanjšanje pozitivne davþne osnove, oziroma »NE«,
þe pogoj ni izpolnjen.
Negativna razlika (izguba), ki je dosežena z odsvojitvijo kapitala, ne zmanjšuje pozitivne davþne osnove, þe:
 zavezanec v 30 dneh pred odsvojitvijo kapitala ali po njej pridobi vsebinsko istovrstni nadomestni kapital
ali pravico do nakupa ali obveznost nakupa istovrstnega kapitala,
 zavezanec odsvoji kapital in zavezanþev družinski þlan ali pravna oseba, v kateri ima zavezanec
lastniški delež ali pravico do lastniškega deleža v višini najmanj 25 % v obliki vrednosti vseh deležev ali
v obliki glasovalne pravice na podlagi lastniških deležev v konkretni osebi, neposredno ali posredno
pridobi istovrstni kapital.
VPISOVANJE PODATKOV V POPISNI LIST VREDNOSTNEGA PAPIRJA, KI JE V GOSPODARJENJU
PRI BORZNOPOSREDNIŠKI DRUŽBI NA PODLAGI POGODBE O GOSPODARJENJU
Popisni list za posamezen vrednosti papir, ki je v gospodarjenju pri borznoposredniški družbi na podlagi
pogodbe o gospodarjenju, je sestavni del napovedi za odmero dohodnine od dobiþka od odsvojitve
vrednostnih papirjev in drugih deležev ter investicijskih kuponov iz kapitala.
Popisni list se izpolnjuje, kadar zavezanec vodi loþeno evidenco zalog vrednostnih papirjev, ki jih ima v
gospodarjenju pri borznoposredniški družbi na podlagi pogodbe o gospodarjenju z vrednostnimi papirji.
Popisni list se izpolnjuje za tiste vrednostne papirje, ki so bili v koledarskem letu odsvojeni pred potekom
dvajsetih let od dneva, ko so bili pridobljeni.
Zavezanec na popisnem listu navede oznako vrednostnega papirja oziroma investicijskega kupona ali naziv
izdajatelja vrednostnega papirja oziroma investicijskega kupona.
Zavezanec v popisnih listih, ki jih izpolnjuje za vrednostne papirje, odsvojene v tujini, oznaþi polje »DA«, þe
je bil v tujini plaþan davek na dobiþek iz kapitala.
Zavezanec v popisnih listih, ki jih izpolnjuje za odsvojene vrednostne papirje, ki jih je pridobil pred
odsvojitvijo novih delnic pri poveþanju osnovnega kapitala iz sredstev družbe, oznaþi polje »DA« zaradi
kasnejšega prenosa morebitne izgube v naslednja davþna leta.
V popisni list se vpišeta vsaka pridobitev in vsaka odsvojitev vrednostnega papirja. Posamezna pridobitev
vrednostnega papirja se vpiše v samostojno vrstico tako, da se izpolnijo stolpci 1, 2, 3, 4, 5 in 8. Posamezna
odsvojitev vrednostnega papirja se vpiše v samostojno vrstico tako, da se izpolnijo stolpci 6, 7, 8, 9 in 10.
V stolpec 1 se vpiše datum pridobitve vrednostnega papirja po kronološkem zaporedju; zaþne se z datumom
prve pridobitve vrednostnega papirja, ki je bil odsvojen pred potekom dvajsetih let od dneva pridobitve.
V stolpec 2 se vpiše naþin pridobitve po oznakah, navedenih na obrazcu.
V stolpec 3 se vpiše koliþina pridobljenih vrednostnih papirjev v posameznem poslu, razvidna iz obraþuna o
opravljenem poslu pridobitve oziroma iz drugega dokumenta, iz katerega je razvidna pridobitev.
V stolpec 4 se vpiše nabavna vrednost ob pridobitvi (za enoto), pridobljena v posameznem poslu, razvidna v
prodajni ali drugi pogodbi oziroma ki jo zavezanec dokazuje z ustreznimi dokazili. Posebna pravila v zvezi z
doloþanjem nabavne vrednosti kapitala veljajo v naslednjih primerih:
– kadar je bil kapital pridobljen na podlagi prenosa s preminule osebe na dediþa ali na podlagi darilne
pogodbe, se za nabavno vrednost kapitala v þasu pridobitve šteje vrednost, od katere je bil odmerjen
davek na dedišþine in darila, þe pa davek ni bil odmerjen, pa primerljiva tržna cena kapitala v þasu
pridobitve;
 þe delodajalec delojemalcu zagotovi pravico do nakupa oziroma pridobitve delnic po znižani vrednosti,
velja za nabavno vrednost delnice primerljiva tržna cena delnice na dan, ko je zavezanec pridobil
delnice;
 kadar zavezanec pridobi delnice pri poveþanju osnovnega kapitala iz sredstev družbe, se šteje, da je
nabavna vrednost tako pridobljene delnice enaka niþ;
 þe so bili vrednostni papirji pridobljeni pred 1. januarjem 2003, velja za nabavno vrednost vrednostnih
papirjev njihova tržna vrednost na dan 1. januarja 2006, þe tržne vrednosti ni, pa knjigovodska vrednost
na dan 1. januarja 2006;
 þe je bila delnica pooblašþene investicijske družbe ali investicijske družbe, ki je nastala iz pooblašþene
investicijske družbe, pridobljena na sekundarnem trgu pred 1. januarjem 2003, velja za nabavno
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vrednost delnic pred preoblikovanjem oziroma pred oddelitvijo dela sredstev primerljiva tržna cena
delnic na dan 1. januarja 2006,
þe je zavezanec odsvojil delnico, ki jo je pridobil ob poveþanju osnovnega kapitala iz sredstev družbe v
letih 2005 ali 2006 in je bilo tako poveþanje obdavþeno kot dividenda, se za nabavno vrednost tako
pridobljene delnice šteje nominalna vrednost delnice ob preoblikovanju.

V stolpec 5 se vpiše znesek davka na dedišþine in darila, ki ga je plaþal zavezanec ob pridobitvi kapitala.
Nabavna vrednost in stroški v tuji valuti se preraþunajo v eure po teþaju, ki ga objavlja Banka Slovenije.
Preraþun se opravi po teþaju, ki velja na dan pridobitve kapitala oziroma na dan nastanka stroškov.
V stolpec 6 se vpiše datum odsvojitve vrednostnega papirja, razviden iz prodajne ali druge pogodbe oziroma
iz drugih dokazil.
V stolpec 7 se vpiše koliþina odsvojenih vrednostnih papirjev, razvidna iz obraþuna o opravljenem poslu
oziroma iz drugega dokumenta, iz katerega je razvidna odsvojitev.
V stolpec 8 se vpiše izraþunana zaloga vrednostnih papirjev. Zaloge istovrstnega kapitala se vodijo po
metodi zaporednih cen (FIFO).
V stolpec 9 se vpiše vrednost odsvojenih vrednostnih papirjev na enoto, razvidna iz prodajne ali druge
pogodbe oziroma iz drugih dokazil.
Vrednost kapitala ob odsvojitvi v tuji valuti se preraþunajo v eure po teþaju, ki ga objavlja Banka Slovenije.
Preraþun se opravi po teþaju, ki velja na dan odsvojitve kapitala.
V stolpec 10 se vpiše »DA«, þe je izpolnjen pogoj za zmanjšanje pozitivne davþne osnove, oziroma »NE«,
þe pogoj ni izpolnjen.
Negativna razlika (izguba), ki je dosežena z odsvojitvijo kapitala, ne zmanjšuje pozitivne davþne osnove, þe:
 zavezanec v tridesetih dneh pred odsvojitvijo kapitala ali po njej pridobi vsebinsko istovrstni nadomestni
kapital ali pravico do nakupa ali obveznost nakupa istovrstnega kapitala,
 zavezanec odsvoji kapital in zavezanþev družinski þlan ali pravna oseba, v kateri ima zavezanec
lastniški delež ali pravico do lastniškega deleža v višini najmanj 25 % v obliki vrednosti vseh deležev ali
v obliki glasovalne pravice na podlagi lastniških deležev v konkretni osebi, neposredno ali posredno
pridobi istovrstni kapital.
VPISOVANJE PODATKOV V POPISNI LIST DELEŽA V GOSPODARSKIH DRUŽBAH, ZADRUGAH IN
DRUGIH OBLIKAH ORGANIZIRANJA
Popisni list deleža v gospodarski družbi, zadrugah in drugih oblikah organiziranja je sestavni del napovedi za
odmero dohodnine od dobiþka od odsvojitve vrednostnih papirjev in drugih deležev ter investicijskih kuponov
iz kapitala.
Popisni list se izpolnjuje za tiste deleže v gospodarskih družbah, zadrugah in drugih oblikah organiziranja, ki
so bili v koledarskem letu odsvojeni pred potekom dvajsetih let od dneva, ko so bili pridobljeni.
Zavezanec na popisnem listu navede naziv gospodarske družbe, zadruge ali druge oblike organiziranja.
Zavezanec v popisnih listih, ki jih izpolnjuje za deleže, odsvojene v tujini, oznaþi polje »DA«, þe je bil v tujini
plaþan davek na dobiþek iz kapitala.
Zavezanec v popisnih listih, ki jih izpolnjuje za odsvojene deleže, ki jih je pridobil pred odsvojitvijo deležev
oziroma osnovnih vložkov pri poveþanju osnovnega kapitala iz sredstev družbe, oznaþi polje »DA« zaradi
kasnejšega prenosa morebitne izgube v naslednja davþna leta.
V popisni list se vpišeta vsaka pridobitev ali poveþanje lastniškega deleža in vsaka odsvojitev deleža.
Posamezna pridobitev ali poveþanje lastniškega deleža se vpiše v samostojno vrstico tako, da se izpolnijo
stolpci 1, 2, 3 in 4. Posamezna odsvojitev deleža se vpiše v samostojno vrstico tako, da se izpolnijo stolpci 5,
6, 7 in 8.
V stolpec 1 se vpiše datum pridobitve deleža v gospodarskih družbah, zadrugah in drugih oblikah
organiziranja po kronološkem zaporedju; zaþne se z datumom prve pridobitve deleža, ki je bil odsvojen pred
potekom dvajsetih let od dneva pridobitve.
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V stolpec 2 se vpiše naþin pridobitve po oznakah, navedenih na obrazcu.
V stolpec 3 se vpiše nabavna vrednost deleža ob pridobitvi ali poveþanju deleža, razvidna v prodajni ali drugi
pogodbi oziroma v dokumentu in jo zavezanec dokazuje z ustreznimi dokazili. Posebna pravila v zvezi z
doloþanjem nabavne vrednosti kapitala veljajo v naslednjih primerih:
– kadar je bil kapital pridobljen na podlagi prenosa s preminule osebe na dediþa ali na podlagi darilne
pogodbe, se za nabavno vrednost kapitala v þasu pridobitve šteje vrednost, od katere je bil odmerjen
davek na dedišþine in darila, þe pa davek ni bil odmerjen, pa primerljiva tržna cena kapitala v þasu
pridobitve;
 þe delodajalec delojemalcu zagotovi pravico do nakupa oziroma pridobitve deleža po znižani vrednosti,
velja za nabavno vrednost deleža primerljiva tržna cena deleža na dan, ko je zavezanec pridobil delež;
 kadar zavezanec pridobi poveþani delež oziroma osnovni vložek pri poveþanju osnovnega kapitala iz
sredstev družbe, se šteje, da je nabavna vrednost tako pridobljenega poveþanega deleža oziroma
osnovnega vložka enaka niþ;
 kadar se zavezanþev kapitalski delež v osebni družbi poveþa zaradi pripisa dobiþka kapitalskemu
deležu, se za nabavno vrednost tako poveþanega deleža šteje znesek pripisanega dobiþka po plaþilu
dohodnine;
 þe je zavezanec odsvojil delež, ki ga je pridobil ob poveþanju osnovnega kapitala iz sredstev družbe v
letih 2005 ali 2006 in je bilo tako poveþanje obdavþeno kot dividenda, se za nabavno vrednost tako
pridobljenega oziroma poveþanega deleža šteje nominalna vrednost pridobljenega oziroma poveþanega
deleža ob preoblikovanju.
Nabavna vrednost deleža in stroški v tuji valuti se preraþunajo v eure po teþaju, ki ga objavlja Banka
Slovenije. Preraþun se opravi po teþaju, ki velja na dan pridobitve kapitala oziroma na dan nastanka
stroškov.
V stolpec 4 se vpiše znesek davka na dedišþine in darila, ki ga je plaþal zavezanec ob pridobitvi kapitala.
Stroški v tuji valuti se preraþunajo v eure po teþaju, ki ga objavlja Banka Slovenije. Preraþun se opravi po
teþaju na dan nastanka stroškov.
V stolpec 5 se vpiše datum odsvojitve deleža, razviden iz pogodbe ali drugega pravnega posla oziroma iz
drugih dokazil.
V stolpec 6 se vpiše odstotek od celotne vrednosti deleža v kapitalu.
V stolpec 7 se vpiše vrednost deleža (stanje) po opravljeni odsvojitvi.
V stolpec 8 se vpiše vrednost odsvojenega deleža, razvidna iz prodajne ali druge pogodbe oziroma iz drugih
dokazil.
V stolpec 9 se vpiše »DA«, þe je izpolnjen pogoj za zmanjšanje pozitivne davþne osnove, oziroma »NE«, þe
pogoj ni izpolnjen.
Negativna razlika (izguba), ki je dosežena z odsvojitvijo kapitala, ne zmanjšuje pozitivne davþne osnove, þe:
 zavezanec v tridesetih dneh pred odsvojitvijo kapitala ali po njej pridobi vsebinsko istovrstni nadomestni
kapital ali pravico do nakupa ali obveznost nakupa istovrstnega kapitala,
 zavezanec odsvoji kapital in zavezanþev družinski þlan ali pravna oseba, v kateri ima zavezanec
lastniški delež ali pravico do lastniškega deleža v višini najmanj 25 % v obliki vrednosti vseh deležev ali
v obliki glasovalne pravice na podlagi lastniških deležev v konkretni osebi, neposredno ali posredno
pridobi istovrstni kapital.
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PRILOGA 11

NAPOVED ZA ODMERO DOHODNINE OD DOBIýKA IZ KAPITALA PRI
ODSVOJITVI NEPREMIýNINE
1. PODATKI O ZAVEZANCU

Davþna številka:

Ime in priimek …………………………………………………………………………………..
Podatki o bivališþu
(naselje, ulica, hišna številka, pošta) ……………………………………………………………
Zavezanec je rezident Republike Slovenije:
da
ne
Država rezidentstva: ............................
2. PODATKI O NEPREMIýNINI, KI JE PREDMET ODSVOJITVE
Vrsta nepremiþnine: ....................................................................................................................
Naslov in drugi podatki o nepremiþnini: ....................................................................................
3. PODATKI O PRIDOBITVI NEPREMIýNINE
A) DATUM PRIDOBITVE: ________________________
B) NAýIN PRIDOBITVE:
nakup
darilo
dedovanje
zamenjava
drugo _______________________
C) VREDNOST OB PRIDOBITVI (v eurih):
Nabavna vrednost nepremiþnine (NVN): _________________________________________
Stroški: 1. Investicije in stroški vzdrževanja: ______________________________________
2. Znesek davka na dedišþine in darila: ____________________________________
3. Znesek davka na promet nepremiþnin:___________________________________
4. Stroški v zvezi s cenitvijo (najveþ 188 eurov ): ____________________________
5. Normirani stroški v višini 1% NVN: ____________________________________
(normirani stroški bodo priznani avtomatsko)

SKUPAJ (NVN plus stroški):

MF-DURS obr. DOHKAP št. 8

_____________________________________
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4. PODATKI O ODSVOJITVI NEPREMIýNINE
A) DATUM ODSVOJITVE: __________________
B) NAýIN ODSVOJITVE:
prodaja
podaritev
zamenjava
drugo ___________________
C) VREDNOST OB ODSVOJITVI (v eurih):
Vrednost nepremiþnine ob odsvojitvi (VN):_________________________________________
Stroški:1. Znesek davka na promet nepremiþnin: ____________________________________
2. Stroški v zvezi s cenitvijo(najveþ 188 eurov): ______________________________
3. Normirani stroški v višini 1% VN: _____________________________________
(normirani stroški bodo priznani avtomatsko)

SKUPAJ (VN minus stroški):

______________________________________

5. OPROSTITEV PLAýILA DOHODNINE OD DOBIýKA IZ KAPITALA, DOSEŽENEGA
PRI ODSVOJITVI STANOVANJA ALI STANOVANJSKE HIŠE NA PODLAGI 2. TOýKE
DRUGEGA ODSTAVKA 96. ýLENA ZDOH-2
Uveljavljam oprostitev iz 2. toþke drugega odstavka 96. þlena ZDoh-2:
da
ne
Oprostitev uveljavljam za stanovanje ali stanovanjsko hišo iz toþke 2 te napovedi:
v celoti,
v delu: (vrsta in površina) ____________________
Podpisani izjavljam:
-

da sem odsvojil stanovanje oziroma stanovanjsko hišo – ki ima najveþ dve stanovanji, s
pripadajoþim zemljišþem – v kateri sem imel prijavljeno stalno prebivališþe in jo imel v lasti ter sem
tam dejansko bival vsaj zadnja tri leta pred odsvojitvijo;
da stanovanja ali stanovanjske hiše oziroma njunega dela, za katerega uveljavljam oprostitev, nisem
uporabljal v zvezi z opravljanjem dejavnosti (stanovanje ali stanovanjska hiša oziroma njun del v
poslovnih knjigah ni prikazano kot sredstvo za potrebe dejavnosti) ali ga oddajal v najem.

6. UVELJAVLJANJE ODBITKA DAVKA, PLAýANEGA V TUJINI
Ob odsvojitvi nepremiþnine v tujini je bil plaþan tuj davek v znesku:

V/Na…………………….., dne……………….

MF-DURS obr. DOHKAP št. 8

___________________

……………………………
(podpis zavezanca)
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NAVODILO ZA IZPONJEVANJE OBRAZCA NAPOVEDI ZA ODMERO DOHODNINE OD
DOBIýKA IZ KAPITALA PRI ODSVOJITVI NEPREMIýNINE
Napoved za odmero dohodnine od dobiþka iz kapitala pri odsvojitvi nepremiþnine mora davþni zavezanec
vložiti v 15 dneh od odsvojitve nepremiþnine pri davþnem uradu kjer nepremiþnina leži.
Davþni zavezanci so napoved dolžni oddati ob odsvojitvi nepremiþnine, ne glede na to, ali je bila
nepremiþnina odsvojena v spremenjenem ali nespremenjenem stanju. Napovedi ni treba oddati, þe je bila
nepremiþnina pridobljena pred 1.1.2002.
Za obdavþljivo odsvojitev nepremiþnine se šteje vsaka odsvojitev nepremiþnine, kot so zlasti prodaja
nepremiþnine, dajanje nepremiþnine v dar ter zamenjava nepremiþnine.
VPISOVANJE PODATKOV O NEPREMIýNINI, KI JE PREDMET ODSVOJITVE (2)
Zavezanec vpiše »vrsto nepremiþnine« (stanovanje, hiša, poslovni prostor, kmetijsko, gozdno ali drugo
zemljišþe ….), »naslov in druge podatke o nepremiþnini« (država, naslov, parcelna številka in katastrska
obþina ter površina (v m2).
VPISOVANJE PODATKOV O PRIDOBITVI NEPREMIýNINE (3)
A) Zavezanec navede »datum pridobitve« v obliki (dd.mm.LL).
B) V rubriki »naþin pridobitve« zavezanec oznaþi naþin pridobitve nepremiþnine. ýe nepremiþnina ni bila
pridobljena z nakupom, darilom, dedovanjem ali zamenjavo, zavezanec pod »drugo« vpiše vrsto
pridobitve (gradnja, sodna ali upravna odloþba ...).
C) V rubriko »vrednost ob pridobitvi« se v eurih vpiše:
 znesek nabavne vrednosti nepremiþnine;
 znesek na nepremiþnini opravljenih investicij in stroškov vzdrževanja, ki poveþuje uporabno vrednost
nepremiþnine, þe jih je plaþal zavezanec;
 znesek davka na dedišþine in darila, ki ga je plaþal zavezanec ob pridobitvi nepremiþnine;
 znesek davka na promet nepremiþnin, ki ga je plaþal zavezanec ob pridobitvi nepremiþnine;
 znesek stroškov, ki jih je plaþal zavezanec v zvezi s cenitvijo pridobljene nepremiþnine, ki jo je
opravil pooblašþeni cenilec v skladu z obstojeþo metodologijo, kadar je cenitev potrebna, ker se
vrednost nepremiþnine ne da ugotoviti na drug naþin; stroški cenitve se priznajo v višini dejanskih
stroškov, vendar ne veþ kot 188 eurov;
 normirani stroški, povezani s pridobitvijo kapitala, v višini 1% od nabavne vrednosti kapitala. Znesek
normiranih stroškov se bo priznal avtomatsko v odstotku od nabavne vrednosti nepremiþnine.
Nabavna vrednost nepremiþnine in stroški v tuji valuti se preraþunajo v eure po teþaju, ki ga objavlja
Banka Slovenije. Preraþun se opravi po teþaju, ki velja na dan pridobitve kapitala oziroma na dan nastanka
stroškov.
VPISOVANJE PODATKOV O ODSVOJITVI NEPREMIýNINE (4)
A) Zavezanec navede »datum odsvojitve« v obliki (dd.mm.LL).
B) V rubriki »naþin odsvojitve« zavezanec oznaþi naþin odsvojitve nepremiþnine. ýe nepremiþnina ni bila
odsvojena s prodajo, darovanjem ali z zamenjavo, zavezanec pod »drugo« vpiše vrsto odsvojitve.
C) V rubriko »vrednost ob odsvojitvi« se v eurih vpiše:
 znesek vrednosti nepremiþnine ob odsvojitvi;
 znesek davka na promet nepremiþnin, ki ga je plaþal zavezanec ob odsvojitvi nepremiþnine;
 znesek stroškov, ki jih je plaþal zavezanec v zvezi s cenitvijo odsvojene nepremiþnine, ki jo je opravil
pooblašþeni cenilec v skladu z obstojeþo metodologijo, kadar je cenitev potrebna, ker se vrednost
nepremiþnine ne da ugotoviti na drug naþin; stroški cenitve se priznajo v višini dejanskih stroškov,
vendar ne veþ kot 188 eurov;
MF-DURS obr. DOHKAP št. 8
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normirani stroški, povezani z odsvojitvijo kapitala, v višini 1% od vrednosti kapitala ob odsvojitvi.
Znesek normiranih stroškov se bo priznal avtomatsko v odstotku od vrednosti nepremiþnine.

Vrednost nepremiþnine ob odsvojitvi in stroški v tuji valuti se preraþunajo v eure po teþaju, ki ga objavlja
Banka Slovenija. Preraþun se opravi po teþaju, ki velja na dan odsvojitve kapitala oziroma na dan nastanka
stroškov.
VPISOVANJE PODATKOV V PRIMERU UVELJAVLJANJA OPROSTITVE PLAýILA
DOHODNINE OD DOBIýKA IZ KAPITALA, DOSEŽENEGA PRI ODSVOJITVI STANOVANJA
ALI STANOVANJSKE HIŠE NA PODLAGI DRUGE TOýKE DRUGEGA ODSTAVKA 96.
ýLENA ZDOH-2 (5)
V skladu z 2. toþko drugega odstavka 96. þlena ZDoh-2 se dohodnine ne plaþa od dobiþka iz kapitala,
doseženega pri odsvojitvi stanovanja ali stanovanjske hiše - ki ima najveþ dve stanovanji, s pripadajoþim
zemljišþem - v kateri je imel zavezanec prijavljeno stalno prebivališþe in jo je imel v lasti ter je tam
dejansko bival vsaj zadnja tri leta pred odsvojitvijo; þe je zavezanec stanovanje ali stanovanjsko hišo
uporabljal v zvezi z opravljanjem dejavnosti ali jo je oddajal v najem, se za odsvojitev kapitala po tej toþki
ne šteje odsvojitev tistega dela stanovanja ali stanovanjske hiše, ki jo je zavezanec uporabljal v zvezi z
opravljanjem dejavnosti (pod pogojem, da je stanovanje ali stanovanjska hiša oziroma njun del v
poslovnih knjigah prikazano kot sredstvo za potrebe dejavnosti) ali jo je oddajal v najem.
Davþni zavezanec oznaþi ali uveljavlja navedeno oprostitev. ýe zavezanec oznaþi »ne«, ne izpolnjuje
ostalih rubrik pod to toþko obrazca.
Zavezanec oznaþi ali uveljavlja oprostitev za stanovanje ali stanovanjsko hišo v celoti ali v delu (ki ga ni
uporabljal v zvezi z opravljanjem dejavnosti ali ga oddajal v najem) ter vpiše v katerem delu (vrsta:
nadstropje, soba, garaža, kletni prostor ... in površina: v m2).
VPISOVANJE PODATKOV O UVELJAVLJANJU ODBITKA DAVKA, PLAýANEGA V TUJINI
(6)
ýe je bil od odsvojitve nepremiþnine v tujini plaþan davek, se vpiše znesek tujega davka v eurih,
zaokroženo na dve decimalni mesti. Znesek tujega davka v tuji valuti se preraþuna v eure po teþaju, ki ga
objavlja Banka Slovenije, na dan pridobitve nepremiþnine. Kadar davþni zavezanec uveljavlja odbitek
davka, plaþanega v tujini, so sestavni del napovedi tudi ustrezna dokazila glede davþne obveznosti izven
Slovenije, zlasti o znesku davka, plaþanega v tujini, o osnovi za plaþilo davka in o tem, da je znesek
davka, plaþan v tujini, dokonþen in dejansko plaþan.
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Pravilnik o obrazcu zahtevka za zmanjšanje
davčne osnove od dohodka iz zaposlitve
(iz drugega pogodbenega razmerja) zaradi
uveljavljanja dejanskih stroškov

Na podlagi prvega odstavka 289. člena Zakona o davčnem postopku (Uradni list RS, št. 117/06) izdaja minister za
finance

PRAVILNIK
o obrazcu zahtevka za zmanjšanje davčne
osnove od dohodka iz zaposlitve (iz drugega
pogodbenega razmerja) zaradi uveljavljanja
dejanskih stroškov
1. člen
S tem pravilnikom se določa vsebina obrazca zahtevka
za zmanjšanje davčne osnove od dohodka iz zaposlitve (iz
drugega pogodbenega razmerja) zaradi uveljavljanja dejanskih stroškov.
2. člen
Davčni zavezanec oziroma davčna zavezanka (v nadaljnjem besedilu: davčni zavezanec) – nerezident predloži
davčnemu organu zahtevek za zmanjšanje davčne osnove
od dohodka iz zaposlitve (iz drugega pogodbenega razmerja) zaradi uveljavljanja dejanskih stroškov, na obrazcu, ki je
Priloga 1 tega pravilnika in njegov sestavni del.
3. člen
Ta pravilnik začne veljati 1. januarja 2007.
Št. 421-349/2006/7
Ljubljana, dne 20. decembra 2006
EVA 2006-1611-0179
dr. Andrej Bajuk
Minister
za finance
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PRILOGA 1

PODATKI O DAVýNEM ZAVEZANCU:

__________________________

(ime in priimek davþnega zavezanca - nerezidenta)

__________________________

(podatki o bivališþu: naselje, ulica, hišna številka)

__________________________
(poštna številka, ime pošte)

__________________________
(država)

Davþna številka

ZAHTEVEK
za zmanjšanje davþne osnove od dohodka iz zaposlitve (iz drugega
pogodbenega razmerja) zaradi uveljavljanja dejanskih stroškov

1. PODATKI O PLAýNIKU DAVKA
Ime in priimek oziroma
firma plaþnika

Naslov oziroma sedež plaþnika
(naselje, ulica, hišna številka, pošta)

Davþna številka

2. PODATKI O PREJETEM DOHODKU IZ DRUGEGA POGOBENEGA RAZMERJA
Datum izplaþila dohodka

MF-DURS obr. DOHZAP št. 3

Priloga

Dohodek
(v EUR)

Davþni odtegljaj
(v EUR)

16079
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3. PODATKI O DEJANSKIH STROŠKIH V ZVEZI Z OPRAVLJANJEM DELA IN STORITEV
Razþlenitev dejanskih stroškov prevoza in
noþitve
Stroški prevoza

Znesek (v EUR)

Stroški noþitve

4. PODATKI O TRANSAKCIJSKEM (OSEBNEM) RAýUNU
Preveþ plaþani davþni odtegljaj mi vrnite na transakcijski (osebni) raþun, št.
-

*****
Priloge (popis raþunov, ki jih zavezanec prilaga k zahtevku):
1.
2.
3.
4.
5.

V/Na _____________________, dne___________________________________________
podpis zavezanca

MF-DURS obr. DOHZAP št. 3
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NAVODILO ZA IZPOLNJEVANJE ZAHTEVKA ZA ZMANJŠANJE DAVýNE
OSNOVE OD DOHODKA IZ ZAPOSLITVE (IZ DRUGEGA POGODBENEGA
RAZMERJA) ZARADI UVELJAVLJANJA DEJANSKIH STROŠKOV
Zahtevek za uveljavitev dejanskih stroškov pri ugotavljanju davþne osnove za
dohodek iz zaposlitve (iz drugega pogodbenega razmerja) predloži nerezident, ki mu
je plaþnik davka izraþunal, odtegnil in plaþal davþni odtegljaj od dohodka iz drugega
pogodbenega razmerja po þetrtem odstavku 41. þlena in devetem odstavku 127.
þlena Zakona o dohodnini (Uradni list RS, št. 117/06, v nadaljnjem besedilu: ZDoh2). Nerezident lahko poleg normiranih stroškov uveljavlja tudi uveljavlja dejanske
stroške prevoza in noþitve. Zahtevek vloži pri pristojnem davþnem organu v sedmih
dneh od dneva izplaþila dohodka.
VPISOVANJE PODATKOV O PLAýNIKU DAVKA (1)
Davþni zavezanec vpiše podatke o izplaþevalcu (ime in priimek oziroma firmo, sedež
oziroma naslov, davþno številko).
VPISOVANJE PODATKOV O PREJETEM DOHODKU IZ DRUGEGA POGODBENEGA
RAZMERJA (2)
Zavezanec vpiše »datum izplaþila dohodka« v obliki (dd.mm.LLLL).
V stolpec »dohodek (v EUR)« zavezanec vpiše znesek prejetega dohodka v EUR,
zaokroženo na dve decimalni mesti.
Znesek davka, ki ga je plaþnik odtegnil od dohodka iz zaposlitve iz drugega pogodbenega
razmerja zavezanec vpiše v stolpec »davþni odtegljaj (v EUR)«.
PODATKI O DEJANSKIH IZPLAýANIH STROŠKIH V ZVEZI Z OPRAVLJANJEM DELA
IN STORITEV (3)
Vpiše se znesek dejanskih stroškov prevoza in noþitve, ki morajo biti izkazani s priloženimi
raþuni.
PODATKI O ŠTEVILKI TRANSAKCIJSKEGA (OSEBNEGA) RAýUNA (4)
Zavezanec vpiše številko transakcijskega (osebnega) raþuna, na katerega se mu nakaže
poraþun davþnega odtegljaja.

MF-DURS obr. DOHZAP št. 3
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Pravilnik o obrazcu za prijavo podatkov o
vodnem plovilu oziroma prijavo sprememb
podatkov o vodnem plovilu

Na podlagi 15. člena Zakona o davku na vodna plovila
(Uradni list RS, št. 117/06) izdaja minister za finance

PRAVILNIK
o obrazcu za prijavo podatkov o vodnem plovilu
oziroma prijavo sprememb podatkov o vodnem
plovilu
1. člen
S tem pravilnikom se določa vsebina obrazca Prijava
podatkov o vodnem plovilu oziroma prijava sprememb podatkov o vodnem plovilu.
2. člen
(1) Če plovilo izpolnjuje pogoje za vpis v evidenco plovil,
vzpostavljeno na podlagi zakonov, ki urejajo plovbo po morju
in celinskih vodah, a v tej evidenci ni vpisano, mora davčni
zavezanec davčnemu uradu sporočiti podatke, ki se vodijo v
davčni evidenci, prijaviti mora tudi vsako spremembo v povezavi s plovilom, zaradi katere se njegova davčna obveznost
spremeni, in spremembe vseh drugih podatkov, ki se vodijo
v davčni evidenci, če jih ni prej sporočil organu oziroma organizaciji, ki vodi evidenco plovil.
(2) Podatke davčni zavezanec prijavi na obrazcu Prijava
podatkov o vodnem plovilu oziroma prijava sprememb podatkov o vodnem plovilu, ki je skupaj z navodilom za izpolnjevanje obrazca Priloga 1 tega pravilnika in njegov sestavni del.
3. člen
Ta pravilnik začne veljati 1. januarja 2007.
Št. 423-236/2006/9
Ljubljana, dne 21. decembra 2006
EVA 2006-1611-0176
dr. Andrej Bajuk l.r.
Minister
za finance
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PRILOGA 1
PRIJAVA PODATKOV O VODNEM PLOVILU
oziroma prijava sprememb podatkov o vodnem plovilu1)
1. PODATKI O ZAVEZANCU
Zap.
št.

Ime in priimek oziroma naziv

Davþna številka

Lastniški
delež (n/n)

Šifra
zavezanca*

1
2
3
4
5
* šifra zavezanca: lastnik = 1, zastopnik = 2, uporabnik = 3

2. PODATKI O PLOVILU
Vrsta oziroma tip plovila: ……..……...…………………………………………………..………………………………
…………….…..…………….……………………………………...………………………………………………………….…
Oznaþba plovila: ………………………………………….……………………………………………………………………
Številka vpisa in naziv evidence plovil oziroma vpisnika, v katero je plovilo vpisano: ………………………..………
………………………..…………….……...…………………………..……………………………………..………………….
Namembnost plovila: …………………………………………………………………………………………………………
Dolžina plovila (v metrih, izraženo na dve decimalni mesti): ……………………………………………………………
Leto izgradnje plovila: …….….….…………………………………………….….….……………………………………
Datum nabave plovila: …….….….……………………………………

3. PODATKI O POGONU PLOVILA:
Zap.
št.

Šifra vrste
posameznega
pogona**

Moþ posameznega
pogona (v kilovatih)

Leto vgradnje
oziroma namestitve
pogona

Leto izdelave
pogona

1
2
3
**Šifra vrste pogona: vgrajeni = 1 izvenkrmni = 2.
1) Prijavo podajo zavezanci, ki plovil nimajo vpisanih v evidencah v Republiki Sloveniji, ali zavezanci
za spremembe podatkov o plovilih, ki niso vpisane v evidence plovil.
Priloga
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4. PRIPOMBE ZAVEZANCA oziroma navedba spremembe plovila oziroma dela plovila, ki je
pomemben za odmero davka od plovil:
...........................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................

...................................................., dne ................................

.................................................................
(podpis zavezanca 1)
.................................................................
(podpis zavezanca 2)
.................................................................
(podpis zavezanca 3)
.................................................................
(podpis zavezanca 4)
.................................................................
(podpis zavezanca 5)
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NAVODILA ZA IZPOLNJEVANJE OBRAZCA PRIJAVE VODNEGA PLOVILA
Davek od plovil se plaþuje od plovil, ki so daljša od petih metrov in so vpisana v evidencah
vzpostavljenih na podlagi zakonov, ki urejajo plovbo po morju in celinskih vodah (razen plovil
v gradnji), od plovil, ki so daljša od petih metrov, katerih lastniki so rezidenti Republike
Slovenije in izpolnjujejo tehniþne pogoje za vpis v evidence plovil, vendar v njih niso vpisana
ter od plovil, ki so daljša od petih metrov, katerih lastniki so rezidenti Republike Slovenije in
izpolnjujejo tehniþne pogoje za vpis v evidence plovil, vendar v njih niso vpisana, ker so
registrirana v tujini.
Davþni zavezanec – lastnik plovila, mora plovilo, ki izpolnjuje pogoje za vpis v evidence
plovil, vzpostavljenih na podlagi zakonov, ki urejajo plovbo po morju in celinskih vodah, a v
teh evidencah ni vpisano, prijaviti pri davþnem uradu v tridesetih dneh od nabave plovila.
Davþni zavezanec mora v tridesetih dneh od datuma nastale spremembe davþnemu uradu
prijaviti vsako spremembo v povezavi s plovilom, zaradi katere se spremeni davþna
obveznost, þe je ni prej sporoþil organu oziroma organizaciji, ki vodi evidenco plovil. V istem
roku mora davþnemu uradu sporoþiti tudi spremembe vseh drugih podatkov iz prijave, þe jih
ni prej sporoþil organu oziroma organizaciji, ki vodi evidenco plovil.
Davek na plovila se ne plaþa za plovila, ki so potrebna za opravljanje registrirane dejavnosti,
razen þe se uporabljajo hkrati za zasebne namene in za opravljanja registrirane dejavnosti,
ali þe je plovilo naložba v kapital in se ne uporablja za opravljanje dejavnosti.
1. Podatki o zavezancu
Vpišejo se podatki o posameznem lastniku plovila, lastniškem deležu in podatki o
morebitnem zastopniku ali uporabniku plovila.
Pri solastništvu oziroma skupnem lastništvu plovila je davþni zavezanec vsak solastnik
oziroma skupni lastnik plovila, lahko pa sporazumno doloþijo osebo, ki se v davþni evidenci
evidentira kot zastopnik in je s tem pooblašþen za opravljanje dejavnosti v zvezi z odmero in
plaþilom davka in sporoþanjem podatkov davþnemu uradu. V tem primeru je treba v prijavi
poleg podatkov o lastniku oznaþiti tudi zastopnika oziroma navesti njegove podatke.
Davþni zavezanec je lahko tudi uporabnik plovila, ki je predmet pogodbe o lizingu ali
pogodbe o zakupu. V tem primeru se v prijavi poleg podatkov o lastniku vpišejo tudi podatki
o uporabniku. Navedba podatkov o uporabniku pomeni, da sta z lastnikom sporazumna, da
je davþni zavezanec uporabnik plovila in ne lastnik.
2. Podatki o plovilu
Pod vrsto oziroma tip plovila se vpiše podatek kakršen se zahteva z vpisnim listom plovila
oziroma kakršen je naveden v listini o pridobitvi plovila (kupoprodajna pogodba, raþun o
nakupu, carinska deklaracija, izjava o gradnji plovila z ustrezno dokumentacijo in podobno)
ali je razviden iz drugega ustreznega dokumenta.
Pod oznaþbo plovila se vpiše registrska oznaþba in ime iz vpisnega lista oziroma drugega
identifikacijskega dokumenta, þe je plovilo evidentirano, sicer se pripiše, da ni evidentirano.
Pod namembnost plovila se vpiše podatek iz vpisnega lista plovila oziroma se navede
podatek, ki bi bil vpisan ob vpisu plovila (zasebni namen, zasebni in gospodarski namen,
naložba v kapital).
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Številka vpisa in naziv evidence plovil oziroma vpisnika, v katero je plovilo vpisano, je
podatek z vpisnega lista plovila, þe je to evidentirano, sicer se pripiše, da ni evidentirano.
Vpiše se tudi podatek o dolžini plovila v metrih, z dvema decimalnima mestoma, leto
izgradnje in datum nabave plovila, iz vpisnega lista oziroma iz listine o pridobitvi
(kupoprodajna pogodba, raþun o nakupu, carinska deklaracija, izjava o gradnji plovila z
ustrezno dokumentacijo in podobno) ali iz drugega ustreznega dokumenta.
3. Podatki o pogonu plovila
Podatki o pogonu se vpišejo za vsako vrsto pogona posebej. Pod vrsto pogona se oznaþi
šifra za vgrajeni oziroma izvenkrmni pogon. Moþ posameznega pogona se navede v
kilovatih. Vpiše se tudi podatek o letu vgradnje oziroma namestitve pogona in leto izdelave
pogona.
Kot podatki o pogonu plovila se vpišejo podatki z vpisnega lista plovila v evidenci plovil
oziroma iz listine o pridobitvi (kupoprodajna pogodba, raþun o nakupu, carinska deklaracija),
ali z drugega ustreznega dokumenta.
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Pravilnik o obrazcu za napoved za odmero
davka na promet nepremičnin

Na podlagi drugega odstavka 11. člena Zakona o davku
na promet nepremičnin (Uradni list RS, št. 117/06) izdaja
minister za finance

PRAVILNIK
o obrazcu za napoved za odmero davka
na promet nepremičnin
1. člen
S tem pravilnikom se določa vsebina obrazca Napoved
za odmero davka na promet nepremičnin.
2. člen
Davčni zavezanec napove prenos nepremičnine, od
katere se plača davek na promet nepremičnin, na obrazcu
Napoved za odmero davka na promet nepremičnin, ki je
Priloga 1 tega pravilnika in njegov sestavni del ter ga izpolni
v skladu z navodilom za izpolnjevanje, ki je Priloga 2 tega
pravilnika in njegov sestavni del.
3. člen
Ta pravilnik začne veljati 1. januarja 2007.
Št. 423-169/2006/37
Ljubljana, dne 12. decembra 2006
EVA 2006-1611-0174
dr. Andrej Bajuk l.r.
Minister
za finance
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Priloga 1
IZPOLNI DAVýNI ORGAN
Zaporedna številka iz seznama prejetih napovedi:

NAPOVED ZA ODMERO DAVKA NA PROMET NEPREMIýNIN
SPLOŠNI OBRAZEC
1. Prodajalec
1

Davþna številka oziroma identifikacijska št. za DDV

EMŠO oz. matiþna številka pravne osebe

Vrsta pogodbene stranke*

Ime in priimek / naziv pravne osebe
Stalno prebivališþe / sedež pravne osebe
Državljanstvo / država sedeža

2

Lastniški delež

Davþna številka oziroma identifikacijska št. za DDV

EMŠO oz. matiþna številka pravne osebe

Vrsta pogodbene stranke*

Ime in priimek / naziv pravne osebe
Stalno prebivališþe / sedež pravne osebe
Državljanstvo / država sedeža

3

Lastniški delež

Davþna številka oziroma identifikacijska št. za DDV

EMŠO oz. matiþna številka pravne osebe

Vrsta pogodbene stranke*

Ime in priimek / naziv pravne osebe
Stalno prebivališþe / sedež pravne osebe
Državljanstvo / država sedeža

4

Lastniški delež

Davþna številka oziroma identifikacijska št. za DDV

EMŠO oz. matiþna številka pravne osebe

Vrsta pogodbene stranke*

Ime in priimek / naziv pravne osebe
Stalno prebivališþe / sedež pravne osebe
Državljanstvo / država sedeža

5

Lastniški delež

Davþna številka oziroma identifikacijska št. za DDV

EMŠO oz. matiþna številka pravne osebe

Vrsta pogodbene stranke*

Ime in priimek / naziv pravne osebe
Stalno prebivališþe / sedež pravne osebe
Državljanstvo / država sedeža

Lastniški delež

ŠIFRANT VRSTA POGODBENIH STRANK (prodajalec, kupec)*
01 fiziþne osebe
02 samostojni podjetniki posamezniki in druge fiziþne osebe, ki opravljajo
dejavnost(gradbeništvo, projektiranje, poslovanje z nepremiþninami)
03 samostojni podjetniki posamezniki in druge fiziþne osebe,
ki opravljajo dejavnost (ostala podroþja)
04 gospodarski subjekti
(gradbeništvo, projektiranje, poslovanje s nepremiþninami)
05 gospodarski subjekti (ostala podroþja)

06
07
08
09
10

ostali subjekti
neposredni uporabniki državnega proraþuna
neposredni uporabniki obþinskih proraþunov
javni zavodi in drugi izvajalci javnih služb ter agencije
skladi socialnega zavarovanja, javni skladi,
proraþunski skladi in posebni raþuni na ravni države
11 samoupravne narodne skupnosti in ostali

2. Datum in naþin pridobitve nepremiþnine prodajalca
Vpišite datum pridobitve
dan

mesec

leto

ŠIFRANT- NAýIN PRIDOBITVE NEPREMIýNINE PRODAJALCA:
Vpišite naþin pridobitve
(šifrant)

Priloga

01 nakup
02 darilo

03 dedovanje
04 menjava

05 denacionalizacija
06 novogradnja
07 drugo

OBRNI
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8. Vrsta nepremiþnine
Oznaþite vrsto nepremiþnine, ki je predmet pravnega posla

in izpolnite obrazec

Vpišite število
izpolnjenih obrazcev

A

Zemljišþe (zemljišþe namenjeno za gradnjo - parcela/e, ki so po
prostorskih planih obþine namenjene za kakršnokoli gradnjo npr.:
stanovanjsko, poslovno, industrijsko, zdravstveno, vzgojnoizobraževalno, ...), kmetijsko zemljišþe, gozdno zemljišþe, drugo)
Stavba z zemljišþem (stanovanjska stavba, poþitniška stavba,
garaža, poslovna stavba, industrijska stavba, gradbeni inženirski
objekt itd. s pripadajoþim zemljišþem)

B

Del stavbe z zemljišþem (stanovanje, poþitniško stanovanje,
pisarna, poslovni prostor, lokal, pisarna itd. kot enote v stavbi etažna lastnina, s solastniškim deležem na pripadajoþem
zemljišþu)

C

9. Opombe

10. Izjava in podpis(i) prodajalca(ev)

Izpolnil/a/ sem in vam posredujem obrazce oznaþene v toþki 8 tega
obrazca.

1

Izjavljam, da so vsi podatki, ki jih navajam v obrazcih toþni.
2

3

4

5

Priložiti morate listine na podlagi katere se nepremiþnina prenaša in
dokazilo o lastništvu, þe nepremiþnina še ni vpisana v zemljiško knjigo.

Konec
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IZPOLNI DAVýNI ORGAN
Zaporedna številka iz seznama prejetih napovedi:

ZEMLJIŠýE

A.1 Identifikacija zemljišþa in podatki o zemljišþu(-ih)

Zap.
št.

Obþina

Katastrska obþina

Vrsta
zemljišþa
(šifrant)

Površina
v m2

Parcelna številka

Status
zemlj.
(šifrant)

Delež
prodaje

Datum odobritve
pravnega posla samo za kmetijska
zemljišþa
(dan, mesec, leto)

1
2
3
4
5
6
7
8

ŠIFRANT - VRSTA ZEMLJIŠýA:

Šifrant status zemljišþa:

01 zemljišþe namenjeno za gradnjo (parcela/e, ki so po prostorskih planih
obþine namenjene za kakršnokoli gradnjo npr.: stanovanjsko, poslovno, industrijsko, ...)
03
04
05
06

kmetijsko zemljišþe
kmetijsko zemljišþe-trajni nasad (sadovnjak, vinograd, hmeljišþe, plantaža gozdnega drevja)
gozdno zemljišþe
drugo

1 parcela za gradnjo-plan
2 parcela za gradnjo-izvedbeni prostorski akt
3 parcela ima gradbeno dovoljenje

A.2. Pogodbene cene po vrstah zemljišþ(-a)

Vrsta zemljišþa
01 zemljišþe namenjeno za gradnjo
03 kmetijsko zemljišþe
04 kmetijsko zemljišþe – trajni nasad
05 gozdno zemljišþe
06 drugo
SKUPAJ (cena vseh zemljišþ)

Cena
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

,
,
,
,
,

€
€
€
€
€

.

.

,

€
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IZPOLNI DAVýNI ORGAN
Zaporedna številka iz seznama prejetih napovedi:

STAVBA Z ZEMLJIŠýEM
B.1 Identifikacija stavbe
Vpišite identifikacijsko številko stavbe (þe je doloþena):
ime katastrske
obþine

številka stavbe

ime obþine
Vpišite podatke o naslovu stavbe, þe ima stavba naslov:
delež prodaje

ime naselja
ime ulice

hišna številka

B.2 Podatki o zemljišþu(-ih) na katerih stoji stavba

Zap.
št.

Katastrska obþina

Parcelna številka

Površina v m2

Vrsta zemljišþa

1

Pozidano zemljišþe

2

Pozidano zemljišþe

3

Pozidano zemljišþe

4

Pozidano zemljišþe

5

Pozidano zemljišþe

Delež
prodaje

B.3 Podatki o stavbi, ki je predmet pravnega posla
1. Vpišite pretežno namembnost stavbe(veþ kot polovica uporabe stavbe) (šifrant)
ŠIFRANT - NAMEMBNOST STAVBE:
01
02
03
04
05
06
07

stanovanjska stavba
garaža (samostojna stavba)
poþitniška stavba
poslovna stavba
industrijska stavba (industrijski obrat, skladišþe, hladilnica, ...)
gradbeni inženirski objekt (energetska infrastruktura, ceste, ...)
drugo

OBRNI
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IZPOLNI DAVýNI ORGAN

C

Zaporedna številka iz seznama prejetih napovedi:

DEL STAVBE Z ZEMLJIŠýEM
C.1 Identifikacija dela stavbe
Vpišite identifikacijsko številko dela stavbe (þe je doloþena):
ime katastrske
obþine
številka stavbe

ime obþine

delež prodaje

Vpišite podatke o naslovu stavbe, þe ima stavba naslov:
ime naselja

številka
stanovanja /
poslovnega prostora

številka dela stavbe

ime ulice

hišna številka

C.2 Podatki o zemljišþu (ih) na katerih stoji stavba

Zap.
št.

Katastrska obþina

Parcelna številka

Vrsta zemljišþa

1

Pozidano zemljišþe

2

Pozidano zemljišþe

3

Pozidano zemljišþe

4

Pozidano zemljišþe

5

Pozidano zemljišþe

C.3 Podatki o delu stavbe
1. Vpišite pretežno namembnost dela stavbe (šifrant)
(veþ kot polovica uporabe dela stavbe)
2. Vpišite neto tlorisno površino dela stavbe
(površina sob, presobe, hodnikov, kuhinje,
kopalnice in drugih zaprtih prostorov BREZ
pripadajoþih prostorov kot so: atrij, balkon, klet,
terasa) v skladu s slovenskim standardom SIST
ISO 9836 Standardi za lastnosti stavb – Definicija
in raþunanje indikatorjev površine in prostornine
3. Za stanovanja, poþitniška stanovanja, pisarne,
poslovne prostore in lokale vpišite uporabno
površino dela stavbe (del neto tlorisne površine dela
stavbe, ki se uporablja za bivanje oziroma za
opravljanje poslovne dejavnosti)

ŠIFRANT - NAMEMBNOST DELA STAVBE:
01
02
03
04
05
06
07

Stanovanje
Poþitniško stanovanje
Garaža
Pisarna
Poslovni prostor
Lokal
Drugo

Vpišite vrsto stanovanja (šifrant)
ŠIFRANT – VRSTA STANOVANJA:
01
02
03
04
05
06

Garsonjera
Enosobno stanovanje
Dvosobno stanovanje
Trisobno stanovanje
Štirisobno stanovanje
Petsobno stanovanje ali veþ

C.4 Pogodbena cena dela stavbe z zemljišþem

.

.

,

€
Konec
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Priloga 2

Navodilo za izpolnjevanje obrazca
Napoved za odmero davka na promet nepremiþnin
Napoved za odmero davka na promet nepremiþnin (v nadaljnjem besedilu: napoved)
mora davþni zavezanec tj. prodajalec/prodajalka, ustanovitelj/ustanoviteljica,
prenositelj/prenositeljica pri prenosu stavbne pravice, udeleženec/udeleženka v zamenjavi
nepremiþnin, najemodajalec/najemodajalka pri finanþnem najemu,
priposestvovalec/priposestvovalka pri pridobitvi lastninske pravice (v nadaljnjem besedilu:
prodajalec) izpolniti in jo v predpisanem roku vložiti pri davþnem uradu na obmoþju
katerega leži nepremiþnina. Celotna napoved je razdeljena na:


Splošni obrazec



Obrazce za posamezne vrste nepremiþnin (A, B in C )
1. Obrazec A Zemljišþe se izpolni, kadar so predmet pravnega posla zemljišþa
(parcele).
2. Obrazec B Stavba z zemljišþem se izpolni, kadar je predmet pravnega posla stavba
s pripadajoþim zemljišþem.
3. Obrazec C Del stavbe z zemljišþem se izpolni, kadar je predmet pravnega posla del
stavbe s pripadajoþim zemljišþem.

Za vsako vrsto nepremiþnine izpolnite splošni obrazec in pripadajoþi obrazec za posamezno
vrsto nepremiþnin. Tako je treba splošnemu obrazcu priložiti ustrezno število obrazcev za
posamezne vrste nepremiþnin.
Primeri:
ýe so predmet pravnega posla samo zemljišþe/zemljišþa, se izpolnita splošni obrazec in
obrazec A.
ýe so predmet pravnega posla stavba in tudi parcele na katerih ne stoji stavba se poleg
splošnega obrazca izpolnita tudi dva obrazca in sicer Obrazec A za zemljišþa in Obrazec
B za stavbo s pripadajoþim zemljišþem.
ýe je predmet pravnega posla stavba s pripadajoþim zemljišþem se izpolnita splošni
obrazec in obrazec B oziroma splošni obrazec in veþ obrazcev B, þe je predmet
pravnega posla veþ stavb s pripadajoþimi zemljišþi.
ýe so predmet pravnega posla stanovanje/stanovanja, se izpolnita splošni obrazec in
obrazec C oziroma splošni obrazec in veþ obrazcev C, þe je predmet pravnega posla
veþ stanovanj.
Splošni obrazec in ustrezni obrazci za posamezne vrste nepremiþnin so obvezni sestavni
deli napovedi za odmero davka na promet nepremiþnin in jih obvezno izpolni vsak davþni
zavezanec.

Stran

16096 /

Št.

138 / 28. 12. 2006

Uradni list Republike Slovenije

SPLOŠNI OBRAZEC
1. Prodajalec
Vpišite osebne podatke o prodajalcu nepremiþnine:
 v stolpec »lastniški delež« vpišite podatke o deležu lastništva, ki ga ima davþni
zavezanec. ýe je nepremiþnina, ki je predmet pravnega posla, v celoti last davþnega
zavezanca, vpišite 1/1. ýe je davþni zavezanec solastnik nepremiþnine, v stolpec
vpišite njegov solastninski delež (npr. 1/2);


v stolpec »vrsta pogodbenih strank« vpišite ustrezno šifro po šifrantu. Pri uvrstitvi v
posamezno šifro se upošteva:

01 status fiziþne osebe se navede, þe prodajalec odtuji nepremiþnino, ki jo je uporabljal
za osebni ali vsaj pretežno osebni namen ali þe jo kupec nabavi za osebni namen ali
vsaj pretežno osebni namen.
Pri razporejanju poslovnih subjektov od 02 do 06 se upošteva pravnoorganizacijska
oblika, po kateri je posamezen subjekt vpisan v zakonsko doloþen register subjektov:
02 med samostojnimi podjetniki posamezniki in drugimi fiziþnimi osebami, ki opravljajo
dejavnost, se navedejo subjekti iz SKD: F45 – gradbeništvo, K70 – poslovanje z
nepremiþninami in K74 – druge poslovne dejavnosti;
03 med samostojnimi podjetniki posamezniki in fiziþnimi osebami, ki opravljajo
dejavnost, se navedejo subjekti, ki niso zajeti v šifri 02: registrirani sobodajalec,
poklicni športnik, samostojni novinar, izvršitelj, zasebni športni delavec notar,
evidentiran odvetnik, registriran zdravnik, zobozdravnik in zdravstveni delavec,
registriran lekarnar, registriran veterinar, registriran samostojni ustvarjalec na
podroþju kulture, registrirani zasebni izvajalec raziskovalec, evidentiran detektiv,
druga fiziþna oseba, sodni tolmaþ, zavezanec, ki opravlja zasebno dopolnilno
dejavnost, nosilec dopolnilne dejavnosti na kmetiji;
04 med gospodarskimi subjekti s podroþja gradbeništva, projektiranja in poslovanja z
nepremiþninami se navedejo subjekti iz SKD: F45 – gradbeništvo, K70 – poslovanje z
nepremiþninami in K74 – druge poslovne dejavnosti;
05 med gospodarskimi subjekti z drugih podroþij se navedejo subjekti, ki niso zajeti v šifri
04: družba z neomejeno odgovornostjo d. n. o., komanditna družba k.d., družba z
omejeno odgovornostjo d.o.o., delniška družba d.d., komanditna delniška družba
k.d.d., gospodarsko interesno združenje GIZ, holdinško podjetje p.d., zadruga z.o.o.,
zadruga z.b.o., odvetniška družba o.p.(d.n.o.), podjetje za zaposlovanje invalidov,
glavna podružnica tujega poslovnega subjekta, družbena podjetja, centralna banka,
banka d.d., hranilnica in druga finanþna organizacija, družba za upravljanje d.u.,
(d.d.), družba za upravljanje d.u.(d.o.o.), investicijska družba i.d.(d.d.), borza d.d.,
borzno posredniška družba, agencije, družba za vzajemno zavarovanje d.v.z.,
zavarovalnica d.d., javno podjetje;
06 med drugimi subjekti se navedejo: zbornica, agrarna skupnost, druga skupnost,
mladinski svet, politiþna stranka, sindikat in drugo (kar ni mogoþe razvrstiti med
poslovne subjekte iz predhodnih šifer oz. med uporabnike proraþunov, ki so našteti v
nadaljevanju), vkljuþno z osebami zasebnega prava.
Pri razporejanju uporabnikov državnega proraþuna od 07 do 11 se upošteva
klasifikacija »Registra neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in obþinskih
proraþunov*«, ki ga vodi Uprava RS za javna plaþila:
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07 med neposrednimi uporabniki državnega proraþuna se navedejo uporabniki z oznako
A.I.*,
08 med neposrednimi uporabniki obþinskih proraþunov se navedejo uporabniki z
oznako A.II.*,
09 med uporabniki iz te šifre se navedejo uporabniki z oznakama B.III/1.* in B.III/2.*,
( javni zavodi in drugi izvajalci javnih služb ter agencije)
10 med uporabniki iz te šifre se navedejo uporabniki z oznakami: B.IV/1. in B.IV/2. ter
B.V.* ,(skladi socialnega zavarovanja, javni skladi, proraþunski skladi in
posebni raþuni na ravni države)
11 med uporabniki iz te šifre se navedejo uporabniki z oznako B.VI.* in drugi.
(samoupravne narodne skupnosti in drugi)
3. Kupec
Vpišite podatke o kupcu (najemojemalcu/najemojemalki, imetniku/imetnici stavbne pravice)
na enak naþin kot smo vpisali podatke o prodajalcu (rubrika 1. Prodajalec!). ýe jih je veþ, kot
je predvidenih možnosti za vpis na obrazcu, podatke za vse nadaljnje zavezance (prodajalce
in kupce) vpišite v rubriko 8. Opombe.
4. Vrsta pravnega posla
Šifra
01

Ime
Prodaja na prosto
konkurenþnem trgu

02

Prodaja na javni dražbi

03

Prodaja med družinskimi
þlani in povezanimi osebami

04

Finanþni najem

05
06

Menjava
Pridobitev lastninske pravice
(priposestvovanje)

07

Prenos lastninske pravice
(gradnja þez mejo)
Prenos lastninske pravice
(poveþanje vrednosti)

08

09

Prenos lastninske pravice
(razdelitev solastnine)

10

Stavbna pravica

Opis
Prodaja sklenjena v skladu s ponudbo in povpraševanjem na
trgu z veþjim številom kupcev in prodajalcev, pri kateri ima
vsakdo možnost sodelovanja na trgu brez vmešavanja tretjih
oseb.
Prisilna ali prostovoljna prodaja nepremiþnine tistemu, ki zanjo
najveþ ponudi (sopomenka licitacija). Za prisilno javno dražbo
ni potrebna privolitev lastnika nepremiþnine.
Prodaja med prodajalcem in njegovimi potomci, zakoncem,
starši, brati in sestrami ter njihovimi potomci, dedi in babicami
oziroma med povezanimi (pravnimi) osebami.
Finanþni najem(lizing) je oblika financiranja nakupa
nepremiþnih investicijskih dobrin, ki je namenjen pravnim in
fiziþnim osebam. S podpisom pogodbe o lizingu postane
lizingojemalec ekonomski lastnik predmeta, po plaþilu
zadnjega obroka pa tudi pravni lastnik predmeta.
Zamenjava ene nepremiþnine za drugo nepremiþnino.
Dobroverni lastniški posestnik nepremiþnine pridobi lastninsko
pravico na njej po preteku desetih let. ýe dobroverni lastniški
posestnik, pod pogoji iz prejšnjega odstavka izvršuje posest
na delu nepremiþnine, je ta del predmet samostojnega
priposestvovanja.
ýe graditelj zgradi zgradbo, katere del sega na, nad ali pod
tujo nepremiþnino.
ýe graditelj s soglasjem lastnika nepremiþnine postavi, prizida
ali izboljša zgradbo, na nepremiþnini ne pridobi lastninske
pravice, lahko pa od lastnika nepremiþnine zahteva tisto, za
kar je bil ta obogaten.
Prenos lastninske pravice ob razdelitvi solastnine, in sicer od
tistega dela nepremiþnine, ki presega lastniški delež
posameznega solastnika in ga je posamezni solastnik dobil
plaþanega.
Stavbna pravica je pravica imeti v lasti zgrajeno zgradbo nad
ali pod tujo nepremiþnino, ne sme trajati veþ kot
devetindevetdeset let, je prenosljiva. Za njen prenos se
smiselno uporabljajo doloþila, ki veljajo za prenos lastninske
pravice na nepremiþninah:
– ustanovitev stavbne pravice
– prenos stavbne pravice
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6. Nadomestilo za ustanovitev stavbne pravice
ýe se odmera davka nanaša na ustanovitev stavbne pravice in je dogovorjeno plaþilo
nadomestila za ustanovitev stavbne pravice v obliki rente, vpišite obrok plaþila tega
nadomestila in obdobje plaþevanja (mesec, leto).
7. Skupna pogodbena cena
V to rubriko vpišite skupno pogodbeno ceno vseh vrst nepremiþnin, ki smo jih vpisali v
posameznih obrazcih A, B in C (toþke A.2, B.4, C.4), þe je bil predmet pravnega posla veþ
vrst nepremiþnin hkrati.
ýe je predmet pravnega posla samo ena vrsta nepremiþnine, vpišite pogodbeno ceno te
vrste nepremiþnine v posamezne obrazce A, B, in C ter v rubriko 6 ali 7 splošnega obrazca.
9. Opombe
Rubrika opombe je namenjena, poleg vpisa dodatnih kupcev in prodajalcev (glej rubriki 1 in
3), namenjen tudi vpisu vseh dodatnih informacij, za katere zavezanec meni, da so
pomembne pri odmeri davka.
10. Izjava in podpis prodajalca/podpisi prodajalcev
Poleg izjave o toþnosti podatkov in podpisa morate priložiti tudi listine, na podlagi katerih se
prenaša lastninska pravica na nepremiþninah. ýe nepremiþnina še ni vpisana v zemljiško
knjigo, morate napovedi priložiti tudi dokazilo o naþinu pridobitve te nepremiþnine.

A. ZEMLJIŠýE
Obrazec zemljišþe izpolnite, kadar je predmet pravnega posla zemljišþe. ýe je predmet
pravnega posla veþ parcel, vpišite vsako parcelo v svojo vrstico.
A.1 Vpišite identifikacijo zemljišþa in podatke o zemljišþu


delež prodaje: þe se prodaja zemljišþe v celoti, vpišite 1/1; þe se prodaja
polovica parcele, vpišite 1/2, þe se prodaja tretjina parcele vpišite 1/3 itd.



datum odobritve pravnega posla: za kmetijska zemljišþa vpišite dan, mesec in
leto odobritve pravnega posla, to je datuma, ko je pristojni organ s pravnim aktom
odobril pravni posel;



vrsta zemljišþa (šifrant) : þe vpišete šifro 01 (zemljišþe za gradnjo), vpišite tudi
šifro po šifrantu upravno pravnega statusa parcele.

Status zemljišþa
Šifra Ime
1
Parcela za gradnjo – plan

2

Gradbena
parcela
izvedbeni prostorski akt

Opis
Namenska raba zemljišþa (parcele znotraj zemljišþa) je v
strateških prostorskih aktih obþine opredeljena kot zemljišþe,
na katerem je v skladu s predpisi dopustna gradnja objektov
(za stavbno zemljišþe se šteje gradbena parcela po predpisih o
graditvi objektov – drugi odstavek 180. þlena ZUreP-1)
oziroma poselitveno obmoþje.
– Izvedbeni prostorski akt doloþa merila in pogoje, pod katerimi
je gradnja na parceli mogoþa.
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A.2 Vpišite pogodbene cene zemljišþ za posamezne vrste zemljišþ in skupno ceno
vseh vrst zemljišþ.
ýe prodajate veþ istovrstnih zemljišþ hkrati (npr. 3 zemljišþa namenjena za gradnjo ali 2
kmetijski zemljišþi) vpišite skupno ceno teh zemljišþ v rubriko A.2 pod posamezno vrsto
zemljišþa in še seštevek teh cen v rubriko SKUPAJ.

B. STAVBA Z ZEMLJIŠýEM
Ta obrazec izpolnite, kadar je predmet pravnega posla stavba skupaj s pripadajoþim
zemljišþem ali stavba s stavbno pravico.
B.1 Vpišite identifikacije stavbe


številka stavbe: vpišite petmestno številko stavbe v okviru katastrske obþine,
doloþene v katastru stavb. ýe ni doloþena, pustite prazno;



delež prodaje: þe se prodaja stavba v celoti, vpišite 1/1; þe se prodaja polovica
stavbe, vpišite 1/2, þe se prodaja tretjina stavbe vpišite 1/3 itd.

B.2 Vpišite samo podatke o zemljišþu (parcelah) na katerih stoji stavba.
V to rubriko ne vpisujete podatkov o drugih parcelah (glej Primeri na strani 1).

C. DEL STAVBE Z ZEMLJIŠýEM
Ta obrazec izpolnite, kadar je predmet prometa del stavbe skupaj s pripadajoþim zemljišþem.
C.1 Vpišite identifikacijo dela stavbe


številka stavbe: vpišite petmestno številko stavbe v okviru katastrske obþine,
doloþene v katastru stavb. ýe ni doloþena, pustite prazno;



številka dela stavbe: vpišite trimestno številko dela stavbe v okviru posamezne
stavbe kot poddelilko številke stavbe, doloþene v katastru stavb. ýe ni doloþena,
pustite prazno;



delež prodaje: þe se prodaja del stavbe v celoti, vpišite 1/1; þe se prodaja
polovica dela stavbe, vpišite 1/2, þe se prodaja tretjina dela stavbe, vpišite 1/3 itd.

C.2 Vpišite samo podatke o zemljišþu (parcelah) na katerih stoji stavba. V to rubriko
ne vpisujete podatkov o drugih parcelah (glej Primeri na strani 1).
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Pravilnik o obrazcu za priglasitev davčne
obravnave ob prenehanju opravljanja
dejavnosti in nadaljevanju po drugi osebi

Na podlagi drugega odstavka 303. člena Zakona o
davčnem postopku (Uradni list RS, št. 117/06) izdaja minister
za finance

PRAVILNIK
o obrazcu za priglasitev davčne obravnave
ob prenehanju opravljanja dejavnosti in
nadaljevanju po drugi osebi
1. člen
S tem pravilnikom se določa vsebina obrazca za priglasitev davčne obravnave ob prenehanju opravljanja dejavnosti
in nadaljevanju po drugi osebi.
2. člen
Davčni zavezanec oziroma davčna zavezanka (v nadaljnjem besedilu: zavezanec) predloži davčnemu organu
priglasitev davčne obravnave ob prenehanju opravljanja
dejavnosti in nadaljevanje po drugi osebi na obrazcu, ki je
skupaj z navodilom za izpolnjevanje obrazca Priloga 1 tega
pravilnika in njegov sestavni del.
3. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 421-356/2006/6
Ljubljana, dne 20. decembra 2006
EVA 2006-1611-0171
dr. Andrej Bajuk
Minister
za finance
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PRILOGA 1
PRIGLASITEV
DAVýNE OBRAVNAVE OB PRENEHANJU OPRAVLJANJA DEJAVNOSTI IN
NADALJEVANJU PO DRUGI OSEBI
I. PODATKI O ZAVEZANCIH OZIROMA PRAVNI OSEBI
PODATKI O ZAVEZANCU, KI PRENEHA Z OPRAVLJANJEM DEJAVNOSTI
Davþna številka:

Ime in priimek: ………………………………………………………..
Podatki o prebivališþu:
(naselje, ulica, hišna številka, pošta) ……………………………………………………………
Zavezanec je rezident Republike Slovenije:
 da
 ne

Država rezidentstva: ............................

Sedež obrata oziroma poslovanja________________________

Matiþna številka obrata:
____________________

Vrsta dejavnosti:_______________________________
PODATKI O ZAVEZANCU, KI NADALJUJE DEJAVNOST

Davþna številka:

Ime in priimek: ………………………………………………………..
Podatki o prebivališþu:
(naselje, ulica, hišna številka, pošta) ……………………………………………………………
Zavezanec je rezident Republike Slovenije:
 da
 ne
Dejavnost nadaljujem zaradi smrti zavezanca:
 da
 ne

Država rezidentstva: ............................

Sedež obrata oziroma poslovanja:________________________

Matiþna številka obrata:
____________________

Vrsta dejavnosti:_______________________________
PODATKI O PRAVNI OSEBI, NA KATERO SE PRENAŠA PODJETJE
Firma oziroma ime: ________________________________
Skrajšana firma: _______________________________
Naslov sedeža: ________________________________
Matiþna številka:_______________________________
Vrsta dejavnosti:_______________________________
Davþna številka:
Priloga

16101
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II. IZJAVA O IZPOLNJEVANJU POGOJEV
A) IZJAVA ZAVEZANCA, KI PRENEHA Z OPRAVLJANJEM DEJAVNOSTI:
z opravljanjem dejavnosti sem prenehal zaradi trajne nezmožnosti za delo,
z opravljanjem dejavnosti sem prenehal zaradi upokojitve,
z opravljanjem dejavnosti sem prenehal zaradi prenosa podjetja ali dela podjetja na zakonca,
otroka, posvojenca ali pastorka.
V primeru prenosa podjetja na pravno osebo:
kot fiziþna oseba se zavežem, da bom svoj delež v pravni osebi, pridobljen s statusnim
preoblikovanjem, obdržal najmanj 36 mesecev in ga nominalno ne bom zmanjšal.
_____________________________________

( podpis zavezanca, ki preneha z opravljanjem dejavnosti)

B) IZJAVA ZAVEZANCA, KI NADALJUJE DEJAVNOST:
dejavnost, ki sem jo prevzel, bom opravljal v Sloveniji;
prevzeta sredstva in obveznosti bom ovrednotil ob upoštevanju vrednosti na dan prenehanja
opravljanja dejavnosti zavezanca, katerega dejavnost ali del dejavnosti nadaljujem;
prevzeta sredstva bom amortiziral tako, kot bi bila amortizirana pri zavezancu, ki je prenehal z
opravljanjem dejavnosti, þe do prenehanja opravljanja dejavnosti ne bi prišlo;
dobiþke in izgube v zvezi s prejetimi sredstvi in obveznostmi bom izraþunaval z upoštevanjem
vrednosti na dan prenehanja opravljanja dejavnosti zavezanca, po kateri bi se izhajalo pri
izraþunu davþne osnove pri zavezancu, ki je prenehal z opravljanjem dejavnosti, oziroma na
naþin, kot þe do prenehanja opravljanja dejavnosti ne bi prišlo;
prevzel bom rezervacije, ki jih je oblikoval zavezanec, ki je prenehal z opravljanjem
dejavnosti, ki se lahko pripišejo podjetju, ki se prenaša, in pogoje v zvezi s temi rezervacijami,
kot bi veljali za zavezanca, ki je prenehal z opravljanjem dejavnosti, kot þe do prenehanja
opravljanja dejavnosti ne bi prišlo.
___________________________

(podpis zavezanca, ki nadaljuje dejavnost)

C) IZJAVA ODGOVORNE OSEBE PRAVNE OSEBE, NA KATERO SE PRENAŠA PODJETJE:
nova pravna oseba oziroma prevzemna pravna oseba je rezident (podþrtajte naþin statusnega
preoblikovanja);
prevzeta sredstva in obveznosti bo pravna oseba ovrednotila ob upoštevanju vrednosti na
zadnji dan obdobja, za katero se izraþunava akontacija dohodnine od dohodka iz dejavnosti
pri statusnem preoblikovanju podjetnika;
dobiþke in izgube v zvezi s prejetimi sredstvi in obveznostmi bo pravna oseba izraþunala z
upoštevanjem vrednosti na zadnji dan obdobja, za katero se izraþunava akontacija dohodnine
od dohodka iz dejavnosti pri statusnem preoblikovanju podjetnika, po kateri bi se izhajalo pri
izraþunu davþne osnove pri zavezancu, ki bo prenehal z opravljanjem dejavnosti, oziroma na
naþin, kot þe do prenehanja opravljanja dejavnosti ne bi prišlo,
pravna oseba bo prevzela rezervacije, ki jih je oblikoval zavezanec, ki bo prenehal z
opravljanjem dejavnosti, ki se lahko pripišejo podjetju, ki se prenaša, in pogoje v zvezi s temi
rezervacijami, kot bi veljali za zavezanca, ki bo prenehal z opravljanjem dejavnosti, kot þe do
prenehanja opravljanja dejavnosti ne bi prišlo.
____________________________________________
(podpis odgovorne osebe pravne osebe, na katero se prenaša podjetje)

III. PODATKI O DAVýNIH OLAJŠAVAH, KI SE PRENAŠAJO NA DRUGO OSEBO
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____________________________________________
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se prenaša podjetje)
(podpis odgovorne osebe pravne

III. PODATKI O DAVýNIH OLAJŠAVAH, KI SE PRENAŠAJO NA DRUGO OSEBO
Podatki o davþnih olajšavah, ki se prenašajo na drugo osebo
Znesek znižanja davþne osnove za vlaganja lastnih sredstev v nabavo,
rekonstrukcijo in modernizacijo osnovnih sredstev (47. þlen ZDoh)
Znesek olajšave za investicije v opredmetena osnovna sredstva (48. þlen
2
ZDoh)
Znesek olajšave za investicije v opredmetena osnovna sredstva in
3
neopredmetena dolgoroþna sredstva (47. þlen ZDoh-1)
4
Znesek olajšave za novo zaposlene delavce (48. þlen ZDoh-1, prvi odstavek)
4a Število mesecev korišþenja olajšave
Znesek olajšave za zaposlitev doktorjev znanosti (48. þlen ZDoh-1, drugi
5
odstavek)
5a Število mesecev korišþenja olajšave
Drugi podatki
1
Poveþanje oziroma znižanje davþne osnove zaradi odtujitve sredstev
1

IV. PRILOGA:
x

PRILOGA 1: bilanca stanja (vrednost prenesenih sredstev)
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PODATKI IZ BILANCE STANJA
Znesek na dan
Tekoþega leta
Preteklega leta

I. SREDSTVA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Neopredmetena sredstva
Dolgoroþne aktivne þasovne razmejitve
Opredmetena osnovna sredstva
Naložbene nepremiþnine
Dolgoroþne finanþne naložbe, razen posojil
Dolgoroþna posojila
Dolgoroþne poslovne terjatve
Sredstva (skupine za odtujitev) za prodajo
Zaloge
Kratkoroþne finanþne naložbe, razen posojil
Kratkoroþna posojila
Kratkoroþne poslovne terjatve
Denarna sredstva
Kratkoroþne aktivne þasovne razmejitve
Terjatve do podjetnika
SKUPAJ SREDSTVA

17
18
19
20
21
22
23
24
25

Podjetnikov kapital
Rezervacije
Dolgoroþne pasivne þasovne razmejitve
Dolgoroþne finanþne obveznosti
Dolgoroþne poslovne obveznosti
Obveznosti, vkljuþene v skupine za odtujitev
Kratkoroþne finanþne obveznosti
Kratkoroþne poslovne obveznosti
Kratkoroþne pasivne þasovne razmejitve
SKUPAJ OBVEZNOSTI DO VIROV
SREDSTEV

II. OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV

26

_________________________
(kraj in datum)

________________________
(podpis zavezanca)
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V. NAVODILO ZA IZPOLNJEVANJE OBRAZCA PRIGLASITVE DAVýNE OBRAVNAVE
OB PRENEHANJU OPRAVLJANJA DEJAVNOSTI IN NADALJEVANJE PO DRUGI
OSEBI
Obrazec Priglasitev davþne obravnave ob prenehanju opravljanja dejavnosti in nadaljevanje po drugi
osebi se izpolnjuje, þe se želi v skladu z zakonom, ki ureja dohodnino, pri ugotavljanju davþne osnove
uveljavljati davþno obravnavo, ki se lahko upošteva pri prenehanju opravljanja dejavnosti, þe
dejavnost nadaljuje druga oseba ali se podjetje prenaša na pravno osebo ter so izpolnjeni pogoji,
doloþeni v 51. þlenu Zakona o dohodnini – ZDoh-2 (Uradni list RS, št. 117/06). Priglasitev opravita
oseba, ki preneha z opravljanjem dejavnosti in novi zasebnik oziroma pravna oseba, na katero se
prenaša podjetje. Kadar oseba preneha z opravljanjem dejavnosti zaradi smrti, priglasitev opravi novi
zasebnik oziroma pravna oseba, na katero se prenaša podjetje. Priglasitev se mora opraviti najpozneje
do roka za predložitev davþnega obraþuna davþnega zavezanca, ki je prenehal z opravljanjem
dejavnosti.
I. PODATKI O ZAVEZANCIH OZIROMA PRAVNI OSEBI
Obrazec priglasitve davþne obravnave ob prenehanju opravljanja dejavnosti in nadaljevanje po drugi
osebi na prvi strani vsebuje polja o zavezancu, ki preneha z opravljanjem dejavnosti in o zavezancu, ki
nadaljuje dejavnost oziroma o pravni osebi, na katero se prenaša podjetje.
II. IZJAVA O IZPOLNJEVANJU POGOJEV
Zavezanec, ki preneha z opravljanjem dejavnosti, in novi zasebnik, ki nadaljuje dejavnost, oziroma
odgovorna oseba pravne osebe, na katero se prenaša podjetje, dasta izjavo o izpolnjevanju pogojev.
Zavezanec, ki preneha z opravljanjem dejavnosti, da izjavo, iz katere je razvidno, katerega od
pogojev, navedenih pod toþko A, izpolnjuje. V primeru prenosa podjetja na pravno osebo se mora
zavezanec zavezati, da bo svoj delež v pravni osebi obdržal najmanj 36 mesecev.
Zavezanec, ki nadaljuje dejavnost, da izjavo, iz katere je razvidno, da izpolnjuje vse pogoje, navedene
pod toþko B.
Odgovorna oseba pravne osebe, na katero se prenaša podjetje, da izjavo, iz katere je razvidno, da
izpolnjuje vse pogoje, navedene pod toþko C.
III. PODATKI O DAVýNIH OLAJŠAVAH, KI SE PRENAŠAJO NA DRUGO OSEBO
Polji pod zap. št. 1 in 2 sta predvideni za uveljavljanje olajšave pred letom 2005 po Zakonu o
dohodnini - ZDoh (Uradni list RS, št. 71/93, 2/94 - popr., 7/95, 14/96 - odloþba US in 44/96). Po
þetrtem odstavku 147. þlena Zakona o dohodnini - ZDoh-2 (Uradni list RS št. 117/06) se drugi in tretji
odstavek 47. þlena in drugi odstavek 48. þlena ZDoh za davþne olajšave, uveljavljene po teh þlenih,
uporabljajo do poteka rokov po teh þlenih.
Polja pod zap. št. 3 do 5a so predvidena za uveljavljanje olajšave v letu 2005 in 2006 po Zakonu o
dohodnini – ZDoh-1 (Uradni list RS, št. 54/04, 56/04 - popr., 62/04 - popr., 63/04 - popr., 80/04,
139/04, 53/05, 115/05 in 47/06). Po þetrtem odstavku 147. þlena ZDoh-2 se 47. in 48. þlen ZDoh-1 za
davþne olajšave, uveljavljene po teh þlenih, uporabljata do poteka rokov po teh þlenih.
Zavezancu, novemu zasebniku oziroma pravni osebi, ki pri prenehanju opravljanja dejavnosti
zavezanca uveljavlja davþno obravnavo po þetrtem odstavku 51. þlena tega zakona, se olajšave,
uveljavljene po 47. in 48. þlenu ZDoh in po 47. in 48. þlenu ZDoh-1 obravnavajo pod pogoji, kot bi
veljali, þe do prenehanja opravljanja dejavnosti ne bi prišlo.
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Zap. št. 1: Znesek znižanja davþne osnove za vlaganja lastnih sredstev v nabavo,
rekonstrukcijo in modernizacijo osnovnih sredstev (47. þlen ZDoh)
Po prvem odstavku 47. þlena ZDoh je lahko zavezanec v letni napovedi uveljavljal 10 % znižanje
davþne osnove za vlaganja lastnih sredstev v nabavo, rekonstrukcijo in modernizacijo osnovnih
sredstev. Znižanje davþne osnove se prizna za dobo štirih let.
ýe zavezanec ob koncu þetrtega odmernega leta v napovedi za davek iz dejavnosti ne dokaže, da je
znesek znižane davþne osnove porabil za namene iz prvega odstavka tega þlena, se za ta znesek
poveþa davþna osnova.
Pod to zap. št. se vpiše znesek uveljavljene olajšave, za katerega bi se davþna osnova ob prenehanju
poveþala, þe do priglasitve davþne obravnave ne bi prišlo. Prvi odstavek 51. þlena ZDoh-2 doloþa, da
se kot odtujitev sredstev, razen denarnih sredstev, pri ugotavljanju davþne osnove šteje tudi
prenehanje opravljanja dejavnosti.
Zap. št. 2: Znesek olajšave za investicije v opredmetena osnovna sredstva (48. þlen ZDoh)
Po 48. þlenu ZDoh je zavezanec v letni davþni napovedi uveljavljal znižanje davþne osnove v višini 40
% investiranega zneska v opredmetena osnovna sredstva, razen v osebna motorna vozila. ýe davþni
zavezanec proda oziroma odtuji opredmeteno osnovno sredstvo prej kot v treh letih po letu, v
katerem je izkoristil to davþno olajšavo, mora za znesek izkorišþene davþne olajšave poveþati davþno
osnovo, in sicer v letu prodaje oziroma odtujitve sredstva.
Pod to zap. št. se vpiše znesek uveljavljene olajšave, za katerega bi se davþna osnova ob prenehanju
poveþala, þe do priglasitve davþne obravnave ne bi prišlo. Prvi odstavek 51. þlena ZDoh-2 doloþa, da
se kot odtujitev sredstev, razen denarnih sredstev, pri ugotavljanju davþne osnove šteje tudi
prenehanje opravljanja dejavnosti.
Zap. št. 3: Znesek olajšave za investicije v opredmetena osnovna sredstva in
neopredmetena dolgoroþna sredstva (47. þlen ZDoh-1)
Zavezanec je lahko v skladu s prvim odstavkom 47. þlena ZDoh-1 v letu 2006 uveljavljal znižanje
davþne osnove v višini 20 % investiranega zneska (ozirom za leto 2005 v višini 30 % investiranega
zneska po 136. þlenu ZDoh-1) v opredmetena osnovna sredstva, razen v osebna motorna vozila,
pohištvo in pisarniško opremo (brez raþunalniške opreme), in v neopredmetena dolgoroþna sredstva,
þe je šlo za investicije v opredmetena osnovna sredstva in neopredmetena dolgoroþna sredstva v
Sloveniji.
Pod to zap. št. se vpiše znesek uveljavljene olajšave, za katerega bi se davþna osnova ob prenehanju
poveþala, þe do priglasitve davþne obravnave ne bi prišlo. Prvi odstavek 51. þlena ZDoh-2 doloþa, da
se kot odtujitev sredstev, razen denarnih sredstev, pri ugotavljanju davþne osnove šteje tudi
prenehanje opravljanja dejavnosti.
Zap. št. 4 in 4a: Znesek olajšave za novo zaposlene delavce (48. þlen ZDoh-1, prvi
odstavek)
Zavezanec, ki je v davþnem letu 2006 za nedoloþen þas in najmanj za dve leti zaposlil delavca, ki je
prviþ sklenil delovno razmerje, ali delavca, ki je bil pred sklenitvijo pogodbe o zaposlitvi najmanj 12
mesecev prijavljen pri Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje, je lahko uveljavljal znižanje
davþne osnove v višini 30 % izplaþane plaþe tega delavca.
Pod zap. št. 4 se vpiše znesek znižane davþne osnove (þe je poteklo manj kot 12 mesecev od
zaposlitve delavca) zaradi zaposlitve delavca, ki prviþ sklene delovno razmerje, oziroma delavca, ki je
bil veþ kot 12 mesecev prijavljen pri Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje.
Pod zap. št. 4a se vpiše število mesecev korišþenja te olajšave.
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Zap. št. 5 in 5a: Znesek olajšave za zaposlitev doktorjev znanosti (48. þlen ZDoh-1, drugi
odstavek)
Zavezanec, ki je v davþnem letu 2006 za nedoloþen þas in najmanj za dve leti zaposlil osebo, ki ima
doktorat znanosti in pred tem ni bila zaposlena v drugi gospodarski družbi ali pri fiziþni osebi, ki
opravlja dejavnost, je lahko uveljavljal znižanje davþne osnove v višini 30 % izplaþane plaþe tega
delavca. Olajšava po tem odstavku se izkljuþuje z olajšavo po prvem odstavku 48. þlena ZDoh-1.
Pod zap. št. 5 se vpiše znesek znižane davþne osnove (þe je poteklo manj kot 12 mesecev od
zaposlitve osebe, ki ima doktorat znanosti) zaradi zaposlitve osebe, ki ima doktorat znanosti.
Pod zap. št. 5a pa se vpiše število mesecev korišþenja te olajšave.
Drugi podatki:
Zap. št. 1: Poveþanje oziroma znižanje davþne osnove zaradi odtujitve sredstev
Pod to zap. št. se vpiše znesek, za katerega bi se poveþala oziroma znižala davþna osnova ob
prenehanju, þe do priglasitve davþne obravnave ne bi prišlo.
ZDoh-2 v prvem odstavku 51. þlena doloþa, da se kot odtujitev sredstev, razen denarnih sredstev, pri
ugotavljanju davþne osnove šteje tudi prenehanje opravljanja dejavnosti. Po tretjem odstavku istega
þlena se odtujitve in pridobitve sredstev po prvem in drugem odstavku tega þlena štejejo za
transakcije med povezanimi osebami.
Slovenski raþunovodski standardi (2006) – Uradni list RS, št. 118/05, doloþajo, da se razlika med
þistim donosom ob odtujitvi in knjigovodsko vrednostjo odtujenega opredmetenega osnovnega
sredstva prenese med prevrednotevalne poslovne prihodke, þe je þisti donos ob odtujitvi veþji od
knjigovodske vrednosti, oziroma med poslovne odhodke, þe je knjigovodska vrednost veþja od þistega
donosa ob odtujitvi.
Glede na prvi odstavek 51. þlena ZDoh-2 se pravilo iz Slovenskih raþunovodskih standardov (2006)
smiselno upošteva pri obravnavi sredstev ob prenehanju opravljanja dejavnosti. ZDoh-2 v prvem
odstavku 16. þlena doloþa, da se pri transakcijah in izplaþilih dohodkov med povezanimi osebami kot
podlaga za ugotovitev višine dohodka uporabljajo primerljive tržne cene.
IV. PRILOGE:
Poleg podatkov iz obrazca priglasitve davþne obravnave ob prenehanju opravljanja dejavnosti in
nadaljevanje po drugi osebi je treba predložiti tudi bilanco stanja na dan prenehanja opravljanja
dejavnosti, iz katere je razvidna vrednost prenesenih sredstev in obveznosti.
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Pravilnik o poslovnih knjigah in drugih
davčnih evidencah za fizične osebe, ki
opravljajo dejavnost

Na podlagi prvega in drugega odstavka 31. člena Zakona o davčnem postopku (Uradni list RS, št. 117/06) izdaja
minister za finance

PRAVILNIK
o poslovnih knjigah in drugih davčnih evidencah
za fizične osebe, ki opravljajo dejavnost
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(1) S tem pravilnikom se določajo vrste in način vodenja
poslovnih knjig in evidenc, ki jih morajo voditi fizične osebe, ki
opravljajo dejavnost (v nadaljnjem besedilu: zavezanci).
(2) Za osebe iz prvega odstavka tega člena se glede
vodenja poslovnih knjig in evidenc, sestavljanja letnih poročil,
knjigovodskih listin, dostopnosti do poslovnih knjig in poročil,
uporabljajo zakon, ki ureja gospodarske družbe, v delu, ki se
nanaša na podjetnika, slovenski računovodski standard 39,
slovenski računovodski standardi in ta pravilnik.
(3) Zavezanci morajo o izbranem sistemu vodenja poslovnih knjig (dvostavno ali enostavno knjigovodstvo) obvestiti pristojni davčni organ najpozneje do 31. decembra
tekočega leta za naslednje davčno leto. Če začne zavezanec poslovati med letom, mora o izbranem sistemu vodenja
poslovnih knjig obvestiti pristojni davčni organ najpozneje v
roku 8 dni po začetku poslovanja. Med letom se izbran sistem
vodenja poslovnih knjig ne sme spremeniti.
2. člen
(1) Če morajo osebe iz prejšnjega člena po predpisu,
ki ureja njihovo organizacijo oziroma področje, na katerem
delujejo, voditi evidence, morajo voditi tudi te evidence.
(2) Osebe iz prejšnjega odstavka so na primer osebe, ki
opravljajo menjalniške posle in osebe, ki opravljajo trgovsko
dejavnost.
(3) Osebe iz prejšnjega člena, ki opravljajo gostinsko in
slaščičarsko dejavnost in poslovnih knjig ne vodijo po sistemu dvostavnega knjigovodstva, morajo voditi tudi evidenco
nabave in porabe pijač in živil.
3. člen
(1) Ne glede na določbe 1. člena tega pravilnika lahko
vodijo zavezanci, ki ugotavljajo davčno osnovo od dohodka,
doseženega z opravljanjem dejavnosti z upoštevanjem normiranih odhodkov, le evidenco izdanih knjigovodskih listin,
evidenco osnovnih sredstev in evidence iz prejšnjega člena.
(2) Zavezanec iz prejšnjega odstavka, ki je davčni zavezanec za davek na dodano vrednost, mora poleg evidenc
iz prejšnjega odstavka voditi tudi evidence, potrebne za
pravilno in pravočasno obračunavanje in plačevanje davka
na dodano vrednost.
4. člen
Zavezanci, ki davčno osnovo od dohodka iz osnovne
kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti ugotavljajo na
podlagi dejanskih prihodkov in odhodkov ali na podlagi dejanskih prihodkov in normiranih odhodkov, v poslovnih knjigah in evidencah vodijo tudi podatek, kateri člani kmečkega
gospodinjstva imajo v lasti ali finančnem najemu sredstva, ki
se uporabljajo za opravljanje te dejavnosti.
II. EVIDENCA IZDANIH KNJIGOVODSKIH LISTIN
5. člen
(1) Zavezanci iz 3. člena tega pravilnika vodijo evidenco, v katero vpisujejo izdane knjigovodske listine.
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(2) Evidenca mora vsebovati zaporedno številko listine
in znesek, opis poslovnega dogodka in datum vpisa. Evidenca lahko vsebuje tudi druge podatke.
(3) Evidenca se vodi po časovnem zaporedju. Z zaporedno številko, v katero je listina vpisana v evidenco, mora
zavezanec označiti tudi listino in jo v takem vrstnem redu
priložiti k evidenci.
6. člen
(1) Za knjigovodsko listino, ki se vpisuje v evidenco iz prejšnjega člena, se šteje listina, ki izpričuje poslovni dogodek in se
sestavi praviloma na kraju in ob času njegovega nastanka.
(2) Evidenca izdanih knjigovodskih listin se zaključuje s
stanjem na dan 31. decembra, v primeru prenehanja opravljanja dejavnosti ali statusne spremembe pa z dnem takšne
spremembe.
III. EVIDENCA OSNOVNIH SREDSTEV
7. člen
(1) Evidenca osnovnih sredstev mora vsebovati zaporedno številko osnovnega sredstva, vpisanega v evidenco,
opis osnovnega sredstva, stanje in gibanje osnovnega sredstva, zlasti datum pridobitve in datum izločitve ali odtujitve,
podatke o listini o pridobitvi oziroma izločitvi ali odtujitvi ter
nabavno vrednost osnovnega sredstva.
(2) V evidenco osnovnih sredstev se vpisujejo vse prejete listine, ki se nanašajo na nabavo osnovnih sredstev, in
tiste, ki vplivajo na povečanje nabavne vrednosti, v skladu s
slovenskim računovodskim standardom 39.
(3) Za pridobitev oziroma odtujitev osnovnega sredstva
po prvem odstavku tega člena se šteje tudi prenos iz gospodinjstva lastnika podjetja v podjetje oziroma iz podjetja v
gospodinjstvo lastnika podjetja.
IV. EVIDENCE ZA POTREBE DAVKA NA DODANO
VREDNOST
8. člen
(1) Zavezanec iz drugega odstavka 3. člena tega pravilnika mora zaradi zagotovitve podatkov, potrebnih za pravilno
in pravočasno obračunavanje in plačevanje davka na dodano
vrednost (v nadaljnjem besedilu: DDV) voditi evidenco izdanih računov, evidenco prejetih računov, evidenco izdanih računov za dobave blaga znotraj Skupnosti in evidenco prejetih
računov za pridobitve blaga znotraj Skupnosti.
(2) Evidence iz prejšnjega odstavka mora zavezanec
voditi za namene izpolnjevanja obračuna DDV in rekapitulacijskega poročila.
(3) Za namene drugega in tretjega odstavka 85. člena
Zakona o davku na dodano vrednost (Uradni list RS, št.
117/06; v nadaljnjem besedilu: ZDDV-1) mora zavezanec
voditi posebno evidenco v skladu s pravilnikom, ki ureja
izvajanje ZDDV-1.
9. člen
V evidenci izdanih računov mora zavezanec zagotoviti
naslednje podatke:
– zaporedno številko vpisa v evidenco;
– številko in datum izdanega računa;
– podatke o kupcu, ime in sedež oziroma stalno ali običajno prebivališče ter identifikacijsko številko za DDV kupca
oziroma prejemnika blaga oziroma storitev, če je ta številka
izkazana na računu;
– vrednost izvoza blaga;
– vrednost oproščenih dobav s pravico do odbitka DDV,
brez vrednosti izvoza blaga;
– vrednost oproščenih dobav brez pravice do odbitka
vstopnega DDV;
– vrednost dobav blaga in storitev po 7., 8., in 15. členu
ZDDV-1;

Uradni list Republike Slovenije
– vrednost obdavčene dobave, brez DDV, od katere je
obračunan DDV po splošni oziroma nižji stopnji DDV, in
– znesek DDV po splošni stopnji in znesek DDV po nižji
stopnji, ločeno glede na izdane račune davčnim zavezancem
oziroma končnim potrošnikom.
10. člen
(1) V evidenci prejetih računov mora zavezanec zagotoviti naslednje podatke:
– zaporedno številko vpisa v evidenco;
– številko in datum prejetega računa;
– podatke o dobavitelju, ime in sedež oziroma stalno
ali običajno prebivališče ter identifikacijsko številko za DDV
dobavitelja;
– vrednost uvoza blaga;
– vrednost oproščenih nabav, za katere je z ZDDV-1
predpisana oprostitev plačila DDV;
– vrednost obdavčenih nabav, brez DDV;
– znesek odbitka DDV, ki se ne sme odbiti, in
– znesek odbitka DDV, ki se sme odbiti, ločeno glede na
uporabljeno stopnjo DDV in ločeno glede na prejete račune
za opravljene nabave v Sloveniji ali pri uvozu blaga.
(2) Vrednosti in zneski iz šeste, sedme in osme alinee
prejšnjega odstavka mora zavezanec zagotoviti ločeno za
nabave na domačem trgu in ločeno za nabave od davčnih
zavezancev, ki nimajo sedeža v Sloveniji.
11. člen
V evidenci izdanih računov za dobave blaga znotraj
Skupnosti mora zavezanec zagotoviti naslednje podatke:
– zaporedno številko vpisa v evidenco;
– številko in datum izdanega računa;
– podatke o kupcu (prejemniku blaga, prejemniku ali
pridobitelju blaga v tristranskem poslu), ime in sedež oziroma
stalno ali običajno prebivališče ter identifikacijsko številko za
DDV kupca (prejemnika blaga, prejemnika ali pridobitelja
blaga v tristranskem poslu);
– vrednost oproščene dobave blaga znotraj Skupnosti
po posameznem prejemniku blaga; v tristranskem poslu pa
vrednost dobav blaga znotraj Skupnosti po posameznem
pridobitelju blaga, in
– vrednost tristranskih dobav blaga znotraj Skupnosti
po posameznem prejemniku blaga v tristranskem poslu.
12. člen
V evidenci prejetih računov za pridobitve blaga znotraj
Skupnosti mora zavezanec zagotoviti naslednje podatke:
– zaporedno številko vpisa v evidenco;
– številko in datum prejetega računa;
– podatke o dobavitelju, ime in sedež oziroma stalno
ali običajno prebivališče ter identifikacijsko številko za DDV
dobavitelja oziroma pridobitelja blaga v tristranskem poslu;
– vrednost pridobitve blaga znotraj Skupnosti, ki je
predmet obdavčitve z DDV v Sloveniji in predstavlja davčno
osnovo, od katere je potrebno obračunati DDV;
– vrednost tristranskih pridobitev blaga znotraj Skupnosti, ki so oproščene plačila DDV;
– znesek DDV, ki ga mora zavezanec obračunati od
pridobitve blaga znotraj Skupnosti, ločeno po predpisanih
stopnjah DDV, in
– znesek DDV, ki je obračunan od pridobitve blaga
znotraj Skupnosti in se sme odbiti, ločeno po predpisanih
stopnjah DDV.
V. EVIDENCA KNJIGOVODSKIH LISTIN PRETOKOV MED
PODJETJEM IN GOSPODINJSTVOM LASTNIKA
13. člen
(1) Osebe iz 1. člena tega pravilnika, razen oseb iz
3. člena tega pravilnika, morajo voditi evidenco knjigovodskih
listin pretokov (denarnih in nedenarnih transakcij) iz podjetja
v gospodinjstvo lastnika podjetja in iz gospodinjstva lastnika
podjetja v podjetje.
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(2) Evidenca mora vsebovati zaporedno številko knjigovodske listine v evidenci, številko knjigovodske listine,
datum in vrednost transakcije med podjetjem in gospodinjstvom lastnika podjetja. Evidenca se vodi po časovnem
zaporedju.
(3) Evidenca knjigovodskih listin transakcij iz prejšnjega
odstavka se zaključuje s stanjem na dan 31. decembra, v
primeru prenehanja opravljanja dejavnosti ali statusne spremembe pa z dnem takšne spremembe.
(4) Če osebe iz 1. člena tega pravilnika zagotavljajo
podatke iz evidence knjigovodskih listin transakcij iz drugega
odstavka tega člena v poslovnih knjigah na drugačen način,
jim navedene evidence ni treba voditi.
VI. EVIDENCA NABAVE IN PORABE PIJAČ IN ŽIVIL
14. člen
(1) Evidenco nabave in porabe pijač in živil morajo voditi
zavezanci iz tretjega odstavka 2. člena tega pravilnika.
(2) Dokument, v katerem se vodi evidenca iz prejšnjega
odstavka, mora biti overjen z žigom zavezanca.
15. člen
(1) Evidenca nabave in porabe pijač mora biti dnevno
vodena in mora zagotavljati naslednje podatke:
– nazive po vrstah pijač glede na ceno in mersko enoto,
– zaporedno številko knjiženja,
– datum in številko dobavnice, računa ali druge knjigovodske listine o nabavi,
– količino vsakokratne nabave,
– nabavno in prodajno ceno z označbo datumov spremembe cen,
– datum in količino vsakodnevne porabe v merskih
enotah.
(2) Šteje se, da je pijača porabljena takrat, ko zavezanec enoto izprazni.
(3) Iz evidence mora biti razvidno začetno stanje na
dan 1. januarja, vsakodnevno stanje in končno stanje na dan
31. decembra.
16. člen
(1) Evidenca nabave in porabe živil se vodi po nabavni
vrednosti in mora vsebovati naslednje podatke:
– zaporedno številko,
– datum in številko dobavnice, računa ali druge knjigovodske listine o nabavi,
– nabavno vrednost iz knjigovodske listine.
(2) Poraba živil se ugotavlja sproti na podlagi dnevno
izdanega dokumenta o izdaji oziroma porabi posameznega
živila. Iz evidence mora biti razvidno začetno stanje na dan
1. januarja, vsakodnevno stanje in končno stanje na dan
31. decembra.
(3) Evidenci nabave in porabe pijač in živil morata biti
vedno v gostinskem obratu. Oseba iz 1. člena tega pravilnika
mora zagotoviti, da so evidence dostopne, tudi ko sama ni
navzoča v gostinskem obratu.
(4) Stroški porabe živil in pijač se ugotavljajo mesečno na način, določen s slovenskimi računovodskimi
standardi.
VII. KONČNA DOLOČBA
17. člen
Ta pravilnik začne veljati 1. januarja 2007.
Št. 426-117/2006/6
Ljubljana, dne 20. decembra 2006
EVA 2006-1611-0170
dr. Andrej Bajuk l.r.
Minister
za finance
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Pravilnik o obrazcih za obračun prispevkov za
socialno varnost

Na podlagi prvega odstavka 352. člena Zakona o davčnem postopku (Uradni list RS, št. 117/06) izdaja minister za
finance

PRAVILNIK
o obrazcih za obračun prispevkov
za socialno varnost
1. člen
S tem pravilnikom se določa vsebina obrazca Obračun prispevkov za socialno varnost za zasebnike, vsebina
obrazca Obračun prispevkov za socialno varnost za lastnike zasebnih podjetij, ki nimajo plače, in vsebina obrazca
Obračun prispevkov za socialno varnost za delodajalce, ki
niso plačniki davka, ter način in roke predlaganja obrazcev
davčnemu organu.
2. člen
(1) Zasebniki izračunavajo obvezne prispevke za socialno varnost, določene z zakoni, ki urejajo pokojninsko in
invalidsko zavarovanje, zdravstveno varstvo in zdravstveno
zavarovanje, starševsko varstvo in družinske prejemke in
zaposlovanje, na obrazcu Obračun prispevkov za socialno
varnost za zasebnike, ki je kot Priloga 1 sestavni del tega
pravilnika. Obrazec predlagajo pristojnemu davčnemu organu najpozneje do 15. dne v mesecu za pretekli mesec.
(2) Lastniki zasebnih podjetij, ki nimajo plače, izračunavajo obvezne prispevke za socialno varnost, določene
z zakoni, ki urejajo pokojninsko in invalidsko zavarovanje,
zdravstveno varstvo in zdravstveno zavarovanje, starševsko
varstvo in družinske prejemke in zaposlovanje, na obrazcu
Obračun prispevkov za socialno varnost za lastnike zasebnih
podjetij, ki nimajo plače, ki je kot Priloga 2 sestavni del tega
pravilnika. Obrazec predlagajo pristojnemu davčnemu organu najpozneje do 15. dne v mesecu za pretekli mesec.
(3) Delodajalci, ki niso plačniki davka v skladu z 58. členom Zakona o davčnem postopku (Uradni list RS, št. 117/06),
za svoje zaposlene izračunavajo obvezne prispevke za socialno varnost, določene z zakoni, ki urejajo pokojninsko in
invalidsko zavarovanje, zdravstveno varstvo in zdravstveno
zavarovanje, starševsko varstvo in družinske prejemke in zaposlovanje, na obrazcu Obračun prispevkov za delodajalce,
ki niso plačniki davka, ki je kot Priloga 3 sestavni del tega
pravilnika. Obrazec, izpolnjen v skladu z navodilom, ki je kot
Priloga 4 sestavni del tega pravilnika, delodajalci predlagajo
pristojnemu davčnemu organu najpozneje do 15. dne v mesecu za pretekli mesec.
3. člen
Ta pravilnik začne veljati 1. januarja 2007.
Št. 425-24/2006/7
Ljubljana, dne 20. decembra 2006
EVA 2006-1611-0169
dr. Andrej Bajuk l.r.
Minister
za finance
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PRILOGA 1

OBRAýUN PRISPEVKOV ZA SOCIALNO VARNOST ZA ZASEBNIKE
ZA MESEC ……………………………….
A. PODATKI O ZAVEZANCU
1.
Ime in priimek
2.
3.
4.

Davþna številka
telefon:

Sedež poslovanja
Naslov bivališþa
Vrsta dejavnosti

5.

zavezanec je invalid nad predpisano kvoto in na podlagi odloþbe Sklada RS za vzpodbujanje
zaposlovanja invalidov uveljavlja oprostitev plaþila prispevkov za pokojninsko in invalidsko
zavarovanje (oznaþiti z X)

B. OSNOVE ZA OBRAýUN PRISPEVKOV
1.

Redno delo

2.

Zadržanost od dela – v breme zavezanca

3.

Zadržanost od dela – ni v breme zavezanca

4.

SKUPAJ

ŠTEVILO
UR

C. PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST
1.
1.1
1.2
1.3
2.
2.1
2.2
2.3
3.
3.1
3.2
3.3

STOPNJA

zneski v EUR s centi
ZAVAROVALNA OSNOVA

ZNESEK

Prispevki za obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje
Prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje
24,35 %
zavarovanca in delodajalca
Prispevek za zavarovalno dobo, ki šteje s
poveþanjem
SKUPAJ (1.1 + 1.2)
Prispevki za obvezno zdravstveno zavarovanje
Prispevki za primer bolezni in poškodbe izven dela
(zavarovanca in delodajalca)
Prispevek za primer poškodbe pri delu in poklicne
bolezni
SKUPAJ (2.1 + 2.2)
Drugi prispevki
Prispevki za starševsko varstvo (zavarovanca in
delodajalca)
Prispevki za zaposlovanje
(zavarovanca in delodajalca)
SKUPAJ (3.1 + 3.2)

4.

12,92 %
0,53 %

0,20 %
0,20 %

SKUPAJ (1.3 + 2.3 + 3.3)

V……………………………., dne…………………….

MF-DURS obr. PSV št. 1
Priloga

...........................................................................................
(podpis zavezanca/-ke)
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PRILOGA 2

OBRAýUN PRISPEVKOV ZA SOCIALNO VARNOST ZA LASTNIKE ZASEBNIH
PODJETIJ, KI NIMAJO PLAýE, ZA MESEC ……………………………….
A. PODATKI O ZAVEZANCU
1.
Ime in priimek
3.

Davþna številka

Naslov bivališþa

5.

zavezanec je invalid nad predpisano kvoto in na podlagi odloþbe Sklada RS za vzpodbujanje
zaposlovanja invalidov uveljavlja oprostitev plaþila prispevkov za pokojninsko in invalidsko
zavarovanje (oznaþiti z X)

B. PODATKI O ZASEBNEM PODJETJU
1.
Naziv:
2.

Davþna številka
telefon:

Sedež poslovanja

C. OSNOVE ZA OBRAýUN PRISPEVKOV
1.

Redno delo

2.

Zadržanost od dela – v breme zavezanca

3.

Zadržanost od dela – ni v breme zavezanca

4.

SKUPAJ

zneski v EUR s centi
ŠTEVILO UR

D. PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST
1.
1.1
1.2
1.3
2.
2.1
2.2
2.3
3.
3.1
3.2
3.3

STOPNJA

ZAVAROVALNA OSNOVA

ZNESEK

Prispevki za obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje
Prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje
24,35 %
zavarovanca in delodajalca
Prispevek za zavarovalno dobo, ki šteje s
poveþanjem
SKUPAJ (1.1 + 1.2)
Prispevki za obvezno zdravstveno zavarovanje
Prispevki za primer bolezni in poškodbe izven dela
(zavarovanca in delodajalca)
Prispevek za primer poškodbe pri delu in poklicne
bolezni
SKUPAJ (2.1 + 2.2)
Drugi prispevki
Prispevki za starševsko varstvo (zavarovanca in
delodajalca)
Prispevki za zaposlovanje
(zavarovanca in delodajalca)
SKUPAJ (3.1 + 3.2)

4.

0,53 %

0,20 %
0,20 %

SKUPAJ (1.3 + 2.3 + 3.3)

V……………………………., dne…………………….

MF-DURS obr. PSV št. 2

12,92 %

………………………........................................
(podpis zavezanca/-ke)
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PRILOGA 3

OBRAýUN PRISPEVKOV ZA SOCIALNO VARNOST ZA DELODAJALCE, KI NISO
PLAýNIKI DAVKA
A. PODATKI O DELODAJALCU
001
Naziv oziroma
ime in priimek
002
Naslov

003 Davþna številka
telefon:

B. SPLOŠNI PODATKI
011
Obraþun prispevkov za
mesec/leto
012
Datum izplaþila

013 Število zaposlenih
zneski v EUR s centi
ZNESEK

C. OSNOVE ZA OBRAýUN PRISPEVKOV
101
104
105
106
107
108
109
110
112
114

Plaþa in nadomestila plaþe
Razlika do minimalne plaþe
Nadomestila plaþ, ki ne bremenijo delodajalca
Nadomestila po predpisih pokojninskega in invalidskega zavarovanja
Neplaþana odsotnost
Bonitete
Povraþila stroškov nad višino, doloþeno s predpisom vlade
Premije za prostovoljno dodatno pokojninsko in invalidsko zavarovanje nad
doloþeno višino
Drugi dohodki iz delovnega razmerja (razen regresa) v delu, ki se všteva v
osnovo za prispevke za socialno varnost
Regres za letni dopust v delu, ki presega 70 % povpreþne plaþe predpreteklega
meseca zaposlenih v Republiki Sloveniji

D. PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELOJEMALCEV
NAZIV PRISPEVKA
STOPNJA
501
6,36 %
zdravstveno zavarovanje
502
15,50 %
pokojninsko in invalidsko zavarovanje
503

zaposlovanje

0,14 %

504

starševsko varstvo

0,10 %

505

pokojninsko in invalidsko zavarovanje
(razlika do minimalne plaþe)
pokojninsko in invalidsko zavarovanje
(neplaþana odsotnost)

15,50 %

506
507

OBRAýUNANI

ZA PLAýILO

OBRAýUNANI

ZA PLAýILO

15,50 %

SKUPAJ

E. PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV
NAZIV PRISPEVKA
STOPNJA
601
6,56 %
zdravstveno zavarovanje
602
8,85 %
pokojninsko in invalidsko zavarovanje
603

zaposlovanje

0,06 %

604

starševsko varstvo

0,10 %

605
607

poškodbe pri delu

0,53 %

MF-DURS obr. PSV št. 3

SKUPAJ
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F. PRISPEVKI ZA ZAVAROVALNO DOBO, KI SE ŠTEJE S POVEýANJEM
POVEýANJE
STOPNJA
OSNOVA
701
od 12 na 14 mesecev
4,20 %
702
od 12 na 15 mesecev
6,25 %
703
od 12 na 16 mesecev
8,40 %
704
od 12 na 17 mesecev
10,55 %
705
od 12 na 18 mesecev
12,60 %
706
SKUPAJ

ZA PLAýILO

G. PRISPEVEK ZA OBVEZNO DODATNO POKOJNINSKO ZAVAROVANJE IN PREMIJE PDPZ
ŠTEVILO
ZAVAROVANCEV
VPLAýANO
801
Prispevek za obvezno dodatno pokojninsko
zavarovanje
802
Premija za prostovoljno dodatno pokojninsko
zavarovanje

V……………………………., dne…………………….

MF-DURS obr. PSV št. 3

………………………........................................
(podpis odgovorne osebe)
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PRILOGA 4

NAVODILO ZA IZPOLNJEVANJE OBRAZCA OBRAýUN PRISPEVKOV ZA SOCIALNO
VARNOST ZA DELODAJALCE, KI NISO PLAýNIKI DAVKA
Splošna navodila
Posamezni zneski se vpisujejo v evrih, zaokroženo na dve decimalni mesti.
Podatke na tem obrazcu predložijo davþnemu organu delodajalci, ki niso plaþniki davka v skladu z 58.
þlenom Zakona o davþnem postopku (Uradni list RS, 117/06, v nadaljevanju: ZDavP-2). V obrazcu
opravijo izraþun prispevkov za socialno varnost v skladu s þetrtim odstavkom 352. þlena ZDavP-2. V
obrazcu prikažejo podatke o prejemkih iz delovnega razmerja, ki se vštevajo v osnovo za izraþun
prispevkov za socialno varnost, ki so bili izplaþani v preteklem mesecu. Delodajalec predloži obrazec
davþnemu uradu, pri katerem je vpisan v davþni register.
V stolpec "obraþunani" se vpiše podatke takrat, kadar se prispevki le obraþunajo in ne plaþajo, v stolpec
"za plaþilo" pa podatke za tiste obraþunane prispevke, ki se tudi plaþajo.
Šifra uslužbenca davþne uprave
Delodajalec vpiše šifro uslužbenca davþne uprave (v nadaljevanju: šifra uslužbenca), þe je bil o šifri
obvešþen s posebnim obvestilom.
A. PODATKI O DELODAJALCU
Vpišejo se naslednji podatki:
001 Naziv oziroma ime in priimek delodajalca,
002 Naslov: ulica, hišna številka, naziv pošte, poštna številka, kraj,
003 Davþna številka.
B. SPLOŠNI PODATKI
011 Obraþun prispevkov za mesec/leto
Delodajalec vpiše mesec in leto, na katerega se obraþun prispevkov nanaša.
012 Datum izplaþila
Delodajalec vpiše datum izplaþila prejemka iz delovnega razmerja v obliki DD.MM.LLLL. ýe je bil
prejemek iz delovnega razmerja izplaþan v veþ delih, se vpiše datum zadnjega dela izplaþila.
013 Število zaposlenih
Vpiše se število zaposlenih, za katere se predlaga obraþun prispevkov za socialno varnost.
C. OSNOVE ZA OBRAýUN PRISPEVKOV ZA SOCIALNO VARNOST
101 Plaþa in nadomestila plaþe
Vpiše se znesek plaþ in nadomestil plaþ, ki se vštevajo v osnovo za obraþun prispevkov za socialno
varnost. V znesek se vštevajo le tista nadomestila plaþ, ki bremenijo delodajalca (na primer: boleznine
do 30 dni), brez tistih nadomestil plaþ, ki ne bremenijo delodajalca in jih delodajalcu povrnejo zavodi
oziroma proraþun (slednja se vpisujejo le v zap. št. 105).
104 Razlika do minimalne plaþe
Vpiše se znesek razlike do minimalne plaþe, ki je osnova za obraþun prispevkov za pokojninsko in
invalidsko zavarovanje in prispevkov za starševsko varstvo v skladu z Zakonom o pokojninskem in
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invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 109/06 – uradno preþišþeno besedilo, v nadaljevanju:
ZPIZ-1) in Zakonom o starševskem varstvu in družinskih prejemkih (Uradni list RS, št. 110/06 – UPB2,
v nadaljevanju: ZSDP) v primeru, ko je izplaþana plaþa oziroma nadomestilo plaþe nižje od minimalne
plaþe. Zavezanec za plaþilo prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje delojemalca in
delodajalca od navedene razlike je delodajalec. Prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje
delojemalca od razlike do minimalne plaþe se vpišejo v zaporedno številko 505.
105 Nadomestila plaþ, ki ne bremenijo pravnih oseb
Vpiše se znesek tistih nadomestil plaþ, ki ne bremenijo delodajalca, ki izplaþuje plaþe, in jih delodajalcu
povrnejo zavodi in proraþun. V podatek so vkljuþena tudi izplaþana nadomestila po predpisih
pokojninskega in invalidskega zavarovanja.
106 Nadomestila po predpisih pokojninskega in invalidskega zavarovanja
Vpiše se del zneska nadomestil iz zaporedne številke 105, ki jih delodajalec izplaþuje v skladu s
predpisi o pokojninskem in invalidskem zavarovanju.
107 Neplaþana odsotnost
Vpiše se osnova za prispevke za socialno varnost v primeru neplaþane odsotnosti z dela, od katere
delodajalec obraþuna in plaþa prispevke za socialno varnost, razen prispevka za zaposlovanje, ki ga za
te primere ni treba obraþunati in plaþati.
V primeru neplaþane odsotnosti z dela iz 190. þlena ZPIZ-1 je delodajalec zavezanec za plaþilo
prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje delojemalca in delodajalca.
Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje delojemalca za neplaþano odsotnost se vpisuje v
zaporedno številko 506.
108 Bonitete
Vpiše se podatek za vse dohodke v obliki bonitet, ki jih delojemalcem ali njihovim družinskim þlanom
zagotavlja delodajalec v zvezi z zaposlitvijo in se v posameznem mesecu vštevajo v osnovo za
prispevke za socialno varnost.
109 Povraþila stroškov nad višino, doloþeno s predpisom vlade
Vpiše se znesek povraþil stroškov, ki presega znesek, doloþen s predpisom vlade na podlagi 44. þlena
Zakona o dohodnini (Uradni list RS, št. 117/06, v nadaljevanju: ZDoh-2).
110 Premije za prostovoljno dodatno pokojninsko in invalidsko zavarovanje nad doloþeno višino
Vpiše se znesek dohodka, ki je osnova za obraþun prispevkov od premij za prostovoljno dodatno
pokojninsko in invalidsko zavarovanje, ki jih za raþun delojemalca - zavarovanca plaþuje delodajalec
izvajalcu pokojninskega naþrta s sedežem v Sloveniji ali v državi þlanici EU.
- ýe delodajalec delno ali v celoti plaþuje premije za prostovoljno dodatno pokojninsko in
invalidsko zavarovanje po pokojninskem naþrtu, ki je odobren in vpisan v poseben register v
skladu s predpisi, ki urejajo prostovoljno dodatno pokojninsko in invalidsko zavarovanje, se
vpiše znesek, ki presega znesek premij, ki se ne všteva v davþno osnovo dohodka iz delovnega
razmerja po drugi toþki prvega odstavka 44. þlena ZDoh-2.
- ýe delodajalec delno ali v celoti plaþuje premije v prostovoljno dodatno pokojninsko
zavarovanje po pokojninskem naþrtu, ki ni odobren in vpisan v poseben register v skladu s
predpisi, ki urejajo prostovoljno dodatno pokojninsko in invalidsko zavarovanje, se vpiše
celoten znesek plaþanih premij.
112 Drugi prejemki iz delovnega razmerja (razen regresa za letni dopust) v delu, ki se všteva v
osnovo za prispevke za socialno varnost
Vpiše se znesek izplaþanega prejemka iz delovnega razmerja v delu, ki se všteva v osnovo za prispevke
za socialno varnost.
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114 Regres za letni dopust, ki presega 70 % PPPM
Vpiše se znesek izplaþanega regresa v delu, ki presega 70 % povpreþne plaþe predpreteklega meseca
zaposlenih v Republiki Sloveniji. Od te višine se v skladu s predpisi, ki doloþajo obveznost plaþila
prispevkov za socialno varnost, obraþunajo in plaþajo prispevki za socialno varnost.
D. PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELOJEMALCEV
V zaporedne številke od 501 do 507 se vpiše zneske prispevkov za socialno varnost delojemalcev, ki jih
delodajalec izraþuna, odtegne in plaþa v skladu s predpisi o prispevkih za socialno varnost od osnov iz
zaporednih številk od 101 do 114.
E. PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST
V zaporedne številke od 601 do 607 se vpiše zneske prispevkov delodajalcev za socialno varnost, ki jih
delodajalec obraþuna in plaþa v skladu s predpisi o prispevkih za socialno varnost od osnov iz
zaporednih številk od 101 do 114.
F. PRISPEVKI ZA ZAVAROVALNO DOBO, KI SE ŠTEJE S POVEýANJEM
V zaporedne številke od 701 do 705 se vpišejo osnove za obraþun prispevkov za zavarovalno dobo s
poveþanjem in zneski prispevkov za zavarovalno dobo s poveþanjem. V osnovo za obraþun teh
prispevkov se vštevajo tudi bonitete ter povraþila stroškov v zvezi z delom v delu, ki presega znesek,
doloþen z uredbo vlade kot neobdavþen, ter drugi prejemki iz delovnega razmerja, v skladu z zakonom,
ki ureja plaþevanje prispevkov za socialno varnost. V osnovo za te prispevke se ne vštevajo odpravnine,
izplaþane zaradi prenehanja delovnega razmerja iz operativnih razlogov po predpisih o delovnih
razmerjih, od katerih se prispevki za socialno varnost ne plaþujejo, in premije prostovoljnega dodatnega
pokojninskega zavarovanja, ki se ne vštevajo v davþno osnovo v skladu z 2. toþko prvega odstavka 44.
þlena ZDoh-2.
V te osnove se poleg plaþ in nadomestil plaþ vštevajo tudi tista nadomestila plaþ, ki jih pravnim osebam
povrnejo proraþun in zavodi.
G. PRISPEVEK ZA OBVEZNO DODATNO POKOJNINSKO ZAVAROVANJE IN PREMIJE
PROSTOVOLJNEGA
DODATNEGA
POKOJNINSKEGA
IN
INVALIDSKEGA
ZAVAROVANJA
801 Prispevek za obvezno dodatno pokojninsko zavarovanje
Vpiše se število zavarovancev, vkljuþenih v obvezno dodatno pokojninsko zavarovanje, v skladu z
ZPIZ-1, ter znesek vplaþanih prispevkov v obvezno dodatno pokojninsko zavarovanje.
802 Premija delodajalca za prostovoljno dodatno pokojninsko in invalidsko zavarovanje
delojemalcev
Vpiše se število zavarovancev - delojemalcev, za katere delodajalec deloma ali v celoti plaþuje premijo
prostovoljnega dodatnega pokojninskega in invalidskega zavarovanja izvajalcu pokojninskega naþrta s
sedežem v Sloveniji ali državi þlanici EU, po pokojninskem naþrtu, ki je odobren in vpisan v poseben
register v skladu s predpisi, ki urejajo prostovoljno dodatno pokojninsko in invalidsko zavarovanje, ter
znesek vplaþanih premij.

Stran
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Uradni list Republike Slovenije
Pravilnik o obrazcu zahtevka za zmanjšanje
davčne osnove od dohodka iz oddajanja
premoženja v najem zaradi uveljavljanja
dejanskih stroškov vzdrževanja premoženja,
ki ohranja uporabno vrednost premoženja (za
nerezidente)

Na podlagi prvega odstavka 319. člena Zakona o davčnem postopku (Uradni list RS, št. 117/06) izdaja minister za
finance

PRAVILNIK
o obrazcu zahtevka za zmanjšanje davčne
osnove od dohodka iz oddajanja premoženja v
najem zaradi uveljavljanja dejanskih stroškov
vzdrževanja premoženja, ki ohranja uporabno
vrednost premoženja (za nerezidente)
1. člen
S tem pravilnikom se določa vsebina obrazca zahtevka
za zmanjšanje davčne osnove od dohodka iz oddajanja
premoženja v najem zaradi uveljavljanja dejanskih stroškov
vzdrževanja premoženja, ki ohranja uporabno vrednost premoženja.
2. člen
Davčni zavezanec oziroma davčna zavezanka (v nadaljnjem besedilu: davčni zavezanec) – nerezident predloži
davčnemu organu zahtevek za zmanjšanje davčne osnove od dohodka iz oddajanja premoženja v najem zaradi
uveljavljanja dejanskih stroškov vzdrževanja premoženja,
ki ohranja uporabno vrednost premoženja, na obrazcu, ki je
Priloga 1 tega pravilnika in njegov sestavni del, v skladu z
navodilom za izpolnjevanje, ki je Priloga 2 tega pravilnika in
njegov sestavni del.
3. člen
Ta pravilnik začne veljati 1. januarja 2007.
Št. 421-347/2006/7
Ljubljana, dne 20. decembra 2006
EVA 2006-1611-0161
dr. Andrej Bajuk l.r.
Minister
za finance
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PODATKI O DAVýNEM ZAVEZANCU:

_____________________________________
(podatki o prebivališþu: naselje, ulica, hišna številka.
_______________________________________________
(poštna številka, pošta)
_______________________________________________
(država)

Davþna številka:

ZAHTEVEK
za zmanjšanje davþne osnove od dohodka iz oddajanja premoženja v najem
zaradi uveljavljanja dejanskih stroškov vzdrževanja premoženja,
ki ohranja uporabno vrednost premoženja

1. PODATKI O PLAýNIKU DAVKA
Naslov oziroma sedež plaþnika
(naselje, ulica, hišna številka, pošta)

Davþna številka

2. PODATKI O PREJETEM DOHODKU IZ ODDAJANJA PREMOŽENJA V NAJEM
Datum izplaþila dohodka

Priloga

16119

PRILOGA 1

_____________________________________________
(ime in priimek davþnega zavezanca nerezidenta)

Ime in priimek oziroma naziv
plaþnika

Stran

Dohodek
(v EUR)

Davþni odtegljaj
(v EUR)

Stran

3.

16120 /

Št.
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PODATKI O DEJANSKIH STROŠKIH VZDRŽEVANJA PREMOŽENJA, KI OHRANJA
UPORABNO VREDNOST PREMOŽENJA
Razþlenitev stroškov (opis)

Znesek
(v EUR)

* * *.*

Priloge (zavezanec raþune priloži k zahtevku)

V/na__________________, dne________________

___________________
(podpis zavezanca)

Uradni list Republike Slovenije
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Stran

16121

PRILOGA 2

NAVODILO ZA IZPOLNJEVANJE OBRAZCA ZAHTEVKA ZA ZMANJŠANJE DAVýNE OSNOVE
OD DOHODKA IZ ODDAJANJA PREMOŽENJA V NAJEM ZARADI UVELJAVLJANJA
DEJANSKIH STROŠKOV VZDRŽEVANJA PREMOŽENJA, KI OHRANJA UPORABNO VREDNOST
PREMOŽENJA
Zahtevek za zmanjšanje davþne osnove od dohodka iz oddajanja premoženja v najem zaradi
uveljavljanja dejanskih stroškov vzdrževanja premoženja, ki ohranja uporabno vrednost premoženja,
vloži davþni zavezanec nerezident v 30 dneh od izplaþila dohodka pri davþnem organu ali v 30 dneh
od zadnjega izplaþila dohodka, þe nerezident prejema dohodke iz naslova oddajanja premiþnega in
nepremiþnega premoženja v najem za veþ mesecev v letu. Zahtevek se vloži, kadar navedeni stroški
vzdrževanja presegajo normirane stroške v višini 40 %, ki jih je plaþnik davka upošteval pri izraþunu
davþnega odtegljaja od dohodka iz oddajanja premoženja v najem.
V skladu s drugim odstavkom 77. þlena Zakona o dohodnini (Uradni list RS, št. 117/06; v nadaljnjem
besedilu: ZDoh-2) lahko zavezanec namesto normiranih stroškov uveljavlja dejanske stroške
vzdrževanja premoženja, ki ohranja uporabno vrednost premoženja, þe jih v þasu oddajanja
premoženja v najem za navedeno premoženje plaþuje sam. Davþna osnova se ne zmanjša za stroške
vzdrževanja, ki ohranja uporabno vrednost kmetijskega ali gozdnega zemljišþa.
VPISOVANJE PODATKOV O PLAýNIKU DAVKA
Davþni zavezanec vpiše podatke o osebi, ki mu je izplaþala dohodek iz oddajanja premoženja v najem
(plaþnik davka): ime in priimek oziroma naziv, naslov oziroma sedež, davþno številko.
VPISOVANJE PODATKOV O PREJETEM DOHODKU IZ ODDAJANJA PREMOŽENJA V NAJEM
Zavezanec vpiše »datum izplaþila dohodka« v obliki (dd.mm.LLLL).
V stolpec »dohodek (v EUR)« zavezanec vpiše znesek prejetega dohodka v eurih, zaokrožen na dve
decimalki. Pridobljeni dohodek v tuji valuti se preraþuna v eure po teþaju, ki ga objavlja Banka
Slovenije, ki velja na dan pridobitve dohodka.
Znesek davka, ki ga je plaþnik davka odtegnil od dohodka iz oddajanja premoženja v najem
zavezanec vpiše v stolpec »davþni odtegljaj (v EUR)«.
VPISOVANJE PODATKOV O DEJANSKIH STROŠKIH VZDRŽEVANJA PREMOŽENJA, KI
OHRANJA UPORABNO VREDNOST PREMOŽENJA
V stolpec »razþlenitev stroškov (opis)« zavezanec vpiše podatke o plaþanih raþunih, ki se glasijo na
njegovo ime; datum raþuna, številko raþuna, dobavitelja, specifikacijo nakupa oziroma storitve. V
stolpec »znesek (v EUR)« zavezanec vpiše stroške v eurih, zaokrožene na dve decimalki na podlagi
navedenih raþunov. Stroški vzdrževanja, katerih znesek je na raþunu izražen v tuji valuti, se
preraþunajo v eure po teþaju, ki ga objavlja Banka Slovenije, ki velja na dan nastanka stroškov.
Zavezanec raþune priloži k zahtevku.

Stran
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Uradni list Republike Slovenije
Pravilnik o obrazcu obvestila o uveljavljanju
davčne osnove po 84. členu ZDoh-2 od obresti
od dolgoročno vezanih denarnih sredstev
in dolgoročnega varčevanja pri bankah in
hranilnicah

Na podlagi prvega odstavka 327. člena Zakona o davčnem postopku (Uradni list RS, št. 117/06) izdaja minister za
finance

PRAVILNIK
o obrazcu obvestila o uveljavljanju davčne
osnove po 84. členu ZDoh-2 od obresti od
dolgoročno vezanih denarnih sredstev in
dolgoročnega varčevanja pri bankah in
hranilnicah
1. člen
S tem pravilnikom se določa vsebina obrazca obvestila o uveljavljanju davčne osnove po 84. člen u Zakona o
dohodnini (Uradni list RS, št. 117/06; v nadaljnjem besedilu:
ZDoh-2) od obresti od dolgoročno vezanih denarnih sredstev
in dolgoročnega varčevanja pri bankah in hranilnicah.
2. člen
(1) Davčni zavezanec oziroma davčna zavezanka (v
nadaljnjem besedilu: davčni zavezanec) predloži obvestilo o
uveljavljanju davčne osnove po 84. členu ZDoh-2 od obresti
od dolgoročno vezanih denarnih sredstev in dolgoročnega
varčevanja pri bankah in hranilnicah banki ali hranilnici v
dveh izvodih na obrazcu, ki je Priloga 1 tega pravilnika in
njegov sestavni del, v skladu z navodilom za izpolnjevanje,
ki je Priloga 2 tega pravilnika in njegov sestavni del.
(2) Banka oziroma hranilnica, ki ji davčni zavezanec
predloži obvestilo iz prejšnjega odstavka, potrdi prejem obvestila in en izvod vrne davčnemu zavezancu.
3. člen
Ta pravilnik začne veljati 1. januarja 2007.
Št. 421-348/2006/5
Ljubljana, dne 21. decembra 2006
EVA 2006-1611-0160
dr. Andrej Bajuk l.r.
Minister
za finance
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PODATKI O DAVýNEM ZAVEZANCU:

Stran

PRILOGA 1

_____________________________________________
(ime in priimek davþnega zavezanca rezidenta)

_____________________________________

(podatki o prebivališþu: naselje, ulica, hišna številka. pošta)

Davþna številka:

PODATKI O BANKI ALI HRANILNICI
________________________________
(ime banke ali hranilnice)
________________________________
(sedež banke ali hranilnice)

OBVESTILO
o uveljavljanju davþne osnove po 84. þlenu ZDoh-2 od obresti od dolgoroþno vezanih
denarnih sredstev in dolgoroþnega varþevanja pri bankah in hranilnicah
V skladu s 84. þlenom Zakona o dohodnini (Uradni list RS, št. 117/06; v nadaljnjem besedilu:
ZDoh-2) je davþna osnova od obresti, doseženih v primeru vezanih denarnih sredstev in
varþevanja na raþunu pri bankah in hranilnicah, ustanovljenih v skladu s predpisi v Sloveniji, in pri
bankah drugih držav þlanic EU, z roþnostjo daljšo od enega leta, pri katerem zavezanec ne more
razpolagati s privarþevanimi sredstvi pred potekom datuma vezave oziroma poteka varþevanja
brez bistvenega zmanjšanja obresti, enaka obrestim, obraþunanim za obdobje davþnega leta.
V skladu s 327. þlenom Zakona o davþnem postopku (Uradni list RS, št. 117/06; v nadaljnjem
besedilu: ZDavP-2) uveljavljam možnost, da se v davþno osnovo od obresti, doseženih v primeru
vezanih denarnih sredstev in dolgoroþnega varþevanja pri bankah in hranilnicah, vštejejo
obresti, obraþunane za obdobje davþnega leta, do katerih sem upraviþen/-a na podlagi v
spodnji tabeli navedenih pogodb.
PODATKI O POGODBAH:

1.
2.
3.

Datum pogodbe
(dd.mm.LLLL)

Številka ali partija pogodbe

Predmet pogodbe

To obvestilo zavezuje banko ali hranilnico in davþnega zavezanca, da v davþnem letu obraþunane
obresti davþnega zavezanca, ki predloži to obvestilo, obravnava enako, kot da so izplaþane.
Obvestilo zavezuje banko ali hranilnico in davþnega zavezanca do poteka datuma vezave denarnih
sredstev oziroma poteka varþevanja ali do prekinitve pogodbe.
V/na__________________,dne________________

___________________
(podpis zavezanca)

V/na ____________, dne _________ Žig in podpis odgovorne osebe v banki:__________________

MF-DURS obr. DOHPREM št. 6

Priloga

16123

Stran
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POTRDILO BANKE OZIROMA HRANILNICE O PREJEMU OBVESTILA
Potrjujemo prejem obvestila o uveljavljanju davþne osnove po 84. þlenu ZDoh-2 od obresti od dolgoroþno
vezanih denarnih sredstev in dolgoroþnega varþevanja pri bankah in hranilnicah.
V/na________________ , dne_____________

MF-DURS obr. DOHPREM št. 6

___ __________________________ ___
(žig in podpis odgovorne osebe v banki)
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Stran

PRILOGA 2

NAVODILO ZA IZPOLNJEVANJE OBVESTILA O UVELJAVLJANJU DAVýNE OSNOVE PO
84.ýLENU ZDoh-2 OD OBRESTI OD DOLGOROýNO VEZANIH DENARNIH SREDSTEV IN
DOLGOROýNEGA VARýEVANJA PRI BANKAH IN HRANILNICAH
Z obvestilom davþni zavezanec (rezident) obvesti banko ali hranilnico v Sloveniji o uveljavljanju
davþne osnove po 84. þlenu Zakona o dohodnini (Uradni list RS, št. 117/06; v nadaljnjem besedilu:
ZDoh-2) od obresti od dolgoroþno vezanih denarnih sredstev in dolgoroþnega varþevanja.
Davþni zavezanec predloži obvestilo v dveh izvodih banki ali hranilnici ob sklenitvi pogodbe o
vezavi oziroma varþevanju denarnih sredstev, vendar najpozneje do konca davþnega leta, v katerem
je bila pogodba sklenjena.
VPISOVANJE PODATKOV O DAVýNEM ZAVEZANCU
Davþni zavezanec vpiše zahtevane podatke: ime in priimek, podatke o bivališþu (naselje, ulica, hišna
številka in pošta) ter davþno številko.
VPISOVANJE PODATKOV O BANKI ALI HRANILNICI
Davþni zavezanec vpiše naziv in sedež banke oziroma hranilnice, pri kateri ima dolgoroþno vezana
denarna sredstva ali pri kateri dolgoroþno varþuje in ki ji bo predložil izpolnjeno obvestilo o
uveljavljanju davþne osnove po 84. þlenu ZDoh-2 od obresti od dolgoroþno vezanih denarnih
sredstev in dolgoroþnega varþevanja.
VPISOVANJE PODATKOV O POGODBAH
Davþni zavezanec v tabelo vpiše za vsako pogodbo te podatke o dolgoroþno vezanih denarnih
sredstvih ali dolgoroþnem varþevanju: datum, številko ali partijo pogodbe in predmet pogodbe. Pod
predmet pogodbe se vpiše vsebina pogodbe, kot jo oznaþi banka oziroma hranilnica v skladu s
poslovnimi pravili (npr. 2-letni vezan depozit, 5-letni vezan depozit).
POTRDILO BANKE OZIROMA HRANILNICE O PREJEMU OBVESTILA
Banka oziroma hranilnica, ki ji zavezanec predloži izpolnjeno obvestilo o uveljavljanju davþne
osnove po 84. þlenu ZDoh-2 od obresti od dolgoroþno vezanih denarnih sredstev in dolgoroþnega
varþevanja (v dveh izvodih), potrdi prejem obvestila z odtisom žiga in podpisom odgovorne osebe
ter en izvod vrne zavezancu.

MF-DURS obr. DOHPREM št. 6

16125
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Uradni list Republike Slovenije
Pravilnik o obrazcu za obračun davčnih
odtegljajev od plačil dohodkov rezidentov in
nerezidentov in načinu predložitve obrazca
davčnemu organu

Na podlagi drugega odstavka 57. člena Zakona o davčnem postopku (Uradni list RS, št. 117/06) izdaja minister za
finance

PRAVILNIK
o obrazcu za obračun davčnih odtegljajev od
plačil dohodkov rezidentov in nerezidentov in
načinu predložitve obrazca davčnemu organu
1. člen
S tem pravilnikom se določa vsebina obrazca za obračun davčnih odtegljajev od plačil dohodkov rezidentov in
nerezidentov, od katerih se v skladu z Zakonom o davku od
dohodkov pravnih oseb (Uradni list RS, št. 117/06) obračunava davčni odtegljaj, metodologija za izpolnjevanje obrazca
in način predložitve obrazca davčnemu organu.
2. člen
Plačnik davka mora davčnemu organu predložiti obračun
davčnega odtegljaja na obrazcu ODO-1, ki je Priloga 1 tega
pravilnika in njegov sestavni del, katerega izpolni v skladu z
metodologijo za izpolnjevanje obrazca ODO-1, ki je Priloga 2
tega pravilnika in njegov sestavni del.
3. člen
Plačnik davka predloži obračun davčnih odtegljajev iz
prejšnjega člena v papirni obliki ali v elektronski obliki prek
sistema eDavki na spletni naslov http://edavki.durs.si.
4. člen
Ta pravilnik začne veljati 1. januarja 2007.
Št. 426-120/2006/6
Ljubljana, dne 20. decembra 2006
EVA 2006-1611-0149
dr. Andrej Bajuk l.r.
Minister
za finance

Priloga

datum

4

5

6

XXXXXXXX

7

Stopnja
davka v %

8

2

Davek v EUR s centi

Žig in podpis odgovorne osebe:

Druga mednarodna Znesek dohodka
pogodba
v EUR s centi
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MF-DURS obr. DDPOODO št.1

Kraj

_________________ _____________

3

Odloþba po 260. þlenu
ZDavP-2

Št.

SKUPAJ

2

1

Pravna podlaga za
izplaþilo

Poslovna enota nerezidenta, kateri pripada dohodek:
Naziv: ______________________________________
Sedež/kraj: __________________________________
Država: _____________________________________
Davþna številka: ______________________

Prejemnik dohodka:
Oznaka prejemnika: ___
Firma rezidenta/nerezidenta: ____________________________________
Sedež:______________________________________________________
Država rezidentstva: ___________________________________________
Davþna številka: ___________________

Vrsta
dohodka

Davþna številka: ______________________

Davþna številka: ___________________

Zap.
št.

Poslovna enota nerezidenta, plaþnika davka:
Naziv: ______________________________________
Sedež/kraj: __________________________________

Plaþnik davka:
Naziv plaþnika davka: ______________________________________
Sedež/naslov:_____________________________________________

Datum izplaþila dohodka: _____________

OBRAýUN DAVýNIH ODTEGLJAJEV PO 374. ýLENU ZAKONA O DAVýNEM POSTOPKU
od plaþil dohodkov rezidentov in nerezidentov po 70. þlenu Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb v povezavi z 260.
þlenom Zakona o davþnem postopku

Šifra uslužbenca davþne uprave

Priloga 1

Uradni list Republike Slovenije
Stran

16127

Stran
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Priloga 2
METODOLOGIJA ZA IZPOLNJEVANJE OBRAZCA ODO-1:
Obraþun davþnega odtegljaja (v nadaljnjem besedilu: obrazec ODO-1) je predpisan na
podlagi 374. þlena Zakona o davþnem postopku (Uradni list RS, št. 117/06, v nadaljnjem
besedilu: ZDavP-2) v povezavi s 70. in 85. þlenom Zakona o davku od dohodkov pravnih
oseb (Uradni list RS, št. 117/06, v nadaljnjem besedilu: ZDDPO-2) ter 260. þlenom ZDavP2. Plaþnik davka mora predložiti obraþun davþnega odtegljaja pristojnemu davþnemu organu.
Podatke o dohodku, o odtegnjenem in plaþanem davþnem odtegljaju ter druge podatke iz
obraþuna davþnih odtegljajev, ki vplivajo na višino davþnega odtegljaja, mora plaþnik davka
predložiti tudi davþnemu zavezancu.
Obrazec ODO-1 se izpolni in predloži najpozneje na dan izplaþila dohodkov.
Obrazec se izpolnjuje þitljivo, z velikimi tiskanimi þrkami.
Šifra uslužbenca davþne uprave:
Plaþnik davka vpiše šifro uslužbenca davþne uprave, þe jo je prejel v posebnem obvestilu.
Datum izplaþila dohodka:
Vpiše se datum, ko je bil dohodek izplaþan prejemniku dohodka.
Plaþnik davka:
Vpišejo se firma ali naziv, sedež ali naslov (ulica, hišna številka, kraj in poštna številka) in
davþna številka plaþnika davka oziroma osebe, ki se v skladu z 58. þlenom ZDavP-2 šteje za
plaþnika davka (rezident oziroma nerezident, þe ima v Sloveniji poslovno enoto in izplaþuje
dohodek preko te poslovne enote, samostojni podjetnik posameznik oziroma posameznik, ki
samostojno opravlja dejavnost).
Za poslovno enoto nerezidenta, preko katere se izplaþuje dohodek, se vpišejo naziv, sedež
oziroma naslov in davþna številka poslovne enote. ýe poslovna enota nima sedeža, se vpiše
samo kraj poslovne enote.
Obrazec se na plaþnika davka glasi tudi, þe je plaþnik davka v skladu z osmim odstavkom
58. þlena ZDavP-2 za izpolnitev obveznosti iz 59. þlena ZDavP-2 pooblastil drugo osebo.
Prejemnik dohodka:
Vpišejo se firma prejemnika dohodka, sedež (ulica, hišna številka, kraj in poštna številka),
država, v kateri je prejemnik dohodka obdavþen kot rezident, ter številka, ki se uporablja za
davþne namene v državi, katere rezident je prejemnik dohodka (na primer davþna številka ali
druga identifikacijska številka). Podatek o davþni številki ni obvezen.
Za oznako prejemnika dohodka se vpiše:
1-

tuja pravna oseba ali družba oziroma združenje oseb, vkljuþno z družbo civilnega
prava, po tujem pravu iz države, s katero ima Republika Slovenija sklenjeno
mednarodno pogodbo o izogibanju dvojnega obdavþevanja, ki obvezuje Republiko
Slovenijo;
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tuja pravna oseba ali družba oziroma združenje oseb, vkljuþno z družbo civilnega
prava, po tujem pravu iz države, s katero ima Republika Slovenija sklenjeno drugo
mednarodno pogodbo, ki obvezuje Republiko Slovenijo;
tuja pravna oseba ali družba oziroma združenje oseb, vkljuþno z družbo civilnega
prava, po tujem pravu iz države, s katero ni mednarodne pogodbe o izogibanju
dvojnega obdavþevanja;
prejemnik rezident, ki ne sporoþi davþne številke.

Za poslovno enoto nerezidenta, kateri pripada dohodek, se vpišejo naziv, sedež, država, v
kateri je prejemnik dohodka zavezan za davek od tega dohodka, ter številka, ki se uporablja
za davþne namene v državi, katere rezident je prejemnik dohodka (na primer davþna številka
ali druga identifikacijska številka). ýe poslovna enota nima sedeža, se vpiše samo kraj
poslovne enote. Podatek o davþni številki ni obvezen.
Vrsta dohodka (stolpec 2):
Vpiše se oznaka za vrsto dohodka:
01 02 03 04 05 06 07 08 09 -

10 -

Dividenda, ki je dobiþek ali presežek prihodkov nad odhodki, ki se izplaþa
družbenikom ali þlanom, v zvezi z udeležbo v dobiþku izplaþevalca;
Dobiþek, ki se izplaþa v zvezi z vrednostnimi papirji in krediti, ki zagotavljajo udeležbo
v dobiþku izplaþevalca;
Dobiþek, rezerve iz dobiþka in osnovni kapital v delu, ki se je oblikoval iz predhodnega
poveþanja osnovnega kapitala iz dobiþka ali rezerv iz dobiþka, ob prenehanju
izplaþevalca;
Skrite rezerve ob prenehanju izplaþevalca, ki se izraþunajo kot razlika med pošteno
vrednostjo in davþno vrednostjo sredstev in obveznosti po stanju na dan pred vpisom
zakljuþka likvidacije v sodni register;
Izplaþana vrednost delnic ali poslovnih deležev, zmanjšana za njihovo emisijsko
vrednost in za sorazmerni del kapitalskih rezerv, ob izkljuþitvi ali izstopu delniþarja,
družbenika ali þlana iz izplaþevalca;
Izplaþilo na podlagi rednega zmanjšanja osnovnega kapitala izplaþevalca v delu, ki se
je oblikoval iz predhodnega poveþanja osnovnega kapitala iz dobiþka ali rezerv iz
dobiþka;
Izplaþana vrednost pridobljenih lastnih delnic ali lastnih poslovnih in drugih lastnih
deležev, zmanjšana za njihovo emisijsko vrednost in za sorazmerni del kapitalskih
rezerv;
Dobiþek, prenesen na podlagi podjetniške pogodbe v skladu z zakonom, ki ureja
gospodarske družbe;
Prikrito izplaþilo dobiþka, kot je doloþeno v 7. toþki 74. þlena ZDDPO-2 in se nanaša
na zagotovitev vseh oblik sredstev in opravljanje storitev, vkljuþno z odpustom dolga,
brez plaþila ali po ceni, ki je nižja od primerljive tržne cene iz 16. in 17. þlena tega
zakona, ali plaþila za nakup vseh oblik sredstev in storitev po ceni, ki je višja od
primerljive tržne cene iz 16. in 17. þlena tega zakona, ali plaþila za sredstva in storitve,
þe sredstva niso bila prevzeta ali storitve niso bile opravljene, ki se opravi osebi, ki ima
neposredno ali posredno v lasti najmanj 25 % vrednosti ali števila delnic ali deležev v
kapitalu, upravljanju ali nadzoru izplaþevalca ali obvladuje izplaþevalca na podlagi
pogodbe ali na naþin, ki se razlikuje od razmerij med nepovezanimi osebami;
Prikrito izplaþilo dobiþka, kot je doloþeno v 7. toþki 74. þlena ZDDPO-2 in se nanaša
na obresti na posojila, dana po nižji ali prejeta po višji obrestni meri, kot znaša
priznana obrestna mera iz 19. þlena tega zakona, ki se opravi osebi, ki ima
neposredno ali posredno v lasti najmanj 25 % vrednosti ali števila delnic ali deležev v
kapitalu, upravljanju ali nadzoru izplaþevalca ali obvladuje izplaþevalca na podlagi
pogodbe ali na naþin, ki se razlikuje od razmerij med nepovezanimi osebami;
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Prikrito izplaþilo dobiþka, kot je doloþeno v 7. toþki 74. þlena ZDDPO-2 in se nanaša
na obresti od presežka posojil iz 32. þlena tega zakona, ki se opravi osebi, ki ima
neposredno ali posredno v lasti najmanj 25 % vrednosti ali števila delnic ali deležev v
kapitalu, upravljanju ali nadzoru izplaþevalca ali obvladuje izplaþevalca na podlagi
pogodbe ali na naþin, ki se razlikuje od razmerij med nepovezanimi osebami;
Obresti kot dohodek iz vseh vrst terjatev ne glede na to, ali so zavarovane s hipoteko,
ter obresti od vseh dolžniških vrednostnih papirjev in drugih dolžniških finanþnih
instrumentov, vkljuþno s premijami in nagradami, ki pripadajo takim vrednostnim
papirjem in finanþnim instrumentom, razen:
a. obresti od kreditov, ki jih najema, in vrednostnih papirjev, ki jih izdaja
Republika Slovenija;
b. obresti iz najetih kreditov in izdanih dolžniških vrednostnih papirjev s strani
pooblašþene institucije v skladu z zakonom, ki ureja zavarovanje in
financiranje mednarodnih gospodarskih poslov, za katere po navedenem
zakonu daje poroštvo Republika Slovenija;
c. obresti, ki jih banke plaþujejo drugim bankam in finanþnim institucijam, in
d. zamudnih obresti.
Plaþila za uporabo ali pravica do uporabe avtorskih pravic, patentov, zašþitnih znakov
in drugih premoženjskih pravic in drugih podobnih dohodkov, kot so doloþena v 3.
toþki prvega odstavka 70. þlena ZDDPO-2;
Plaþila za zakup nepremiþnin, ki se nahajajo v Sloveniji;
Plaþila za storitve nastopajoþih izvajalcev ali športnikov, þe ta plaþila pripadajo drugi
osebi;
Plaþila za storitve, þe so plaþila opravljena osebam, ki imajo sedež ali kraj dejanskega
delovanja poslovodstva v državah, razen držav þlanic EU, v katerih je splošna oziroma
povpreþna nominalna stopnja obdavþitve dobiþka nižja od 12,5 % in je država
objavljena na seznamu v skladu z 8. þlenom ZDDPO-2;
Dividende in dohodki, podobni dividendam, ki se štejejo za prikrito izplaþilo dobiþka, ki
se v skladu z drugim odstavkom 71. þlena ZDDPO-2 ne kvalificirajo pod ugodnosti iz
prvega odstavka 71. þlena ZDDPO-2, þe znesek plaþil ni skladen s 16. þlenom
ZDDPO-2;
Obresti nad zneskom obresti po drugem odstavku 19. þlena ZDDPO-2, ki se v skladu z
drugim odstavkom 72. þlena ZDDPO-2 ne kvalificirajo pod ugodnosti iz prvega
odstavka 72. þlena ZDDPO-2 (izpolnjuje se v primeru dovoljenja, izdanega na podlagi
377. þlena ZDavP-2);
Plaþila za uporabo premoženjskih pravic nad zneskom po þetrtem odstavku 16. þlena
ZDDPO-2, ki se v skladu z drugim odstavkom 72. þlena ZDDPO-2 ne kvalificirajo pod
ugodnosti iz prvega odstavka 72. þlena ZDDPO-2 (izpolnjuje se v primeru dovoljenja,
izdanega na podlagi 377. þlena ZDavP-2);
Plaþila, ki imajo naravo delitve dobiþka ali vraþila kapitala, ki se v skladu s 73. þlenom
ZDDPO-2 ne kvalificirajo pod ugodnosti iz 72. þlena ZDDPO-2;
Obresti iz kreditov, ki vsebujejo pravico udeležbe na dolžnikovem dobiþku, ki se v
skladu s 73. þlenom ZDDPO-2 ne kvalificirajo pod ugodnosti iz 72. þlena ZDDPO-2;
Obresti iz kreditov, ki kreditodajalcu dajejo pravico zamenjave njegove pravice do
obresti v pravico do udeležbe v dobiþku, ki se v skladu s 73. þlenom ZDDPO-2 ne
kvalificirajo pod ugodnosti iz 72. þlena ZDDPO-2;
Plaþila iz kreditov, ki ne vsebujejo doloþb za vraþilo glavnice ali vraþilo glavnice
zapade po 50 letih po nastanku, ki se v skladu s 73. þlenom ZDDPO-2 ne kvalificirajo
pod ugodnosti iz 72. þlena ZDDPO-2;
Plaþila po 2. do 5. toþki prvega odstavka 68. þlena Zakona o davku od dohodkov
pravnih oseb (Uradni list RS, št. 33/06 – uradno preþišþeno besedilo), obraþunana za
obdobja pred 1.1.2007 in izplaþana po 1.1.2007.

Pravna podlaga za izplaþilo (stolpec 3):

5
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Plaþila iz kreditov, ki ne vsebujejo doloþb za vraþilo glavnice ali vraþilo glavnice
zapade po 50 letih po nastanku, ki se v skladu s 73. þlenom ZDDPO-2 ne kvalificirajo
pod ugodnosti iz 72. þlena ZDDPO-2;
24 - Plaþila po 2. do 5. toþki prvega odstavka 68. þlena Zakona o davku od dohodkov
pravnih oseb (Uradni list RS, št. 33/06 – uradno preþišþeno besedilo), obraþunana za
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1.1.2007 in izplaþana po 1.1.2007.
Pravna podlaga za izplaþilo (stolpec 3):
Vpišeta se vrsta in datum pravne podlage za izplaþilo dohodka (na primer sklep organa
upravljanja, pogodba).
5
Odloþba po 260. þlenu ZDavP-2 (stolpec 4):
Podatek se vpisuje le v primeru, þe je prejemnik dohodka, tuja pravna oseba ali družba
oziroma združenje oseb, vkljuþno z družbo civilnega prava, po tujem pravu iz druge države
pogodbenice, v skladu z mednarodno pogodbo o izogibanju dvojnega obdavþevanja, ki
obvezuje Republiko Slovenijo (oznaka 1 za prejemnika dohodka), upraviþen do ugodnosti po
tej mednarodni pogodbi. Vpišeta se številka in datum odloþbe, na podlagi katere je bilo
ugodeno zahtevku za znižanje plaþila davþnega odtegljaja.
Druga mednarodna pogodba (stolpec 5):
Podatek se vpisuje v primeru, þe je prejemnik dohodka, tuja pravna oseba ali družba oziroma
združenje oseb, vkljuþno z družbo civilnega prava, po tujem pravu iz druge države
pogodbenice, v skladu z drugo mednarodno pogodbo, ki obvezuje Republiko Slovenijo
(oznaka 2 za prejemnika dohodka), upraviþen do ugodnosti po tej mednarodni pogodbi.
Vpiše se mednarodna pogodba, na podlagi katere je prejemnik dohodka upraviþen do
ugodnosti.
Znesek dohodka v EUR s centi (stolpec 6):
Vpiše se znesek dohodka, od katerega se obraþuna davþni odtegljaj.
Stopnja davka v % (stolpec 7):
Vpiše se stopnja davka iz 70. þlena ZDDPO-2, razen v primeru, ko je davþni organ ugodil ali
delno ugodil zahtevku za znižanje plaþila davþnega odtegljaja v skladu z mednarodno
pogodbo o izogibanju dvojnega obdavþevanja. V tem primeru se vpiše stopnja, ki velja za
obdavþitev doloþenega prejemka v skladu z mednarodno pogodbo o izogibanju dvojnega
obdavþevanja oziroma stopnja, doloþena v odloþbi davþnega organa.
ýe se izplaþujejo dohodki po 2. do 5. toþki prvega odstavka 68. þlena Zakona o davku od
dohodkov pravnih oseb (Uradni list RS, št. 33/06 – uradno preþišþeno besedilo), ki so
obraþunani za obdobja pred 1.1.2007 in so izplaþani po 1.1.2007 - vrsta dohodka 24, se
uporablja stopnja 25%, razen v primeru ko je davþni organ ugodil ali delno ugodil zahtevku
za znižanje plaþila davþnega odtegljaja v skladu z mednarodno pogodbo o izogibanju
dvojnega obdavþevanja. V tem primeru se vpiše stopnja, ki velja za obdavþitev doloþenega
prejemka v skladu z mednarodno pogodbo o izogibanju dvojnega obdavþevanja oziroma
stopnja, doloþena v odloþbi davþnega organa.
Davek v EUR s centi (stolpec 8):
Znesek dohodka iz stolpca 6 se pomnoži s stopnjo davka iz stolpca 7.

6

Stran

16132 /
6015.

Št.

138 / 28. 12. 2006

Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu
gozdnogospodarske enote Krka (2005–2014)

Na podlagi sedmega odstavka 14. člena Zakona o
gozdovih (Uradni list RS, št. 30/93, 13/98 – odl. US, 56/99
– ZON, 67/02 – ZG-A in 110/02 – ZGO-1) izdaja ministrica za
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

PRAVILNIK
o gozdnogospodarskem načrtu
gozdnogospodarske enote Krka (2005–2014)
1. člen
S tem pravilnikom se sprejme gozdnogospodarski načrt
gozdnogospodarske enote Krka (2005–2014), št. 07-08/05
z dne 30. 6. 2006, ki ga je za obdobje od 1. januarja 2005
do 31. decembra 2014 izdelal Zavod za gozdove Slovenije,
Območna enota Novo mesto.
2. člen
Gozdnogospodarska enota Krka, ki meri 9.032,74 ha,
se nahaja v Gozdnogospodarskem območju Novo mesto, v
občini Ivančna Gorica, oziroma v katastrskih občinah Podboršt, Dob, Valična vas, Zagradec, Sušica, Krka, Podbukovje,
Veliko Globoko, Ambrus in Višnje.
3. člen
V gozdnogospodarski enoti Krka je s 1. januarjem 2005
ugotovljeno naslednje stanje gozdov:
A) lastništvo: 97,9% zasebnih gozdov v lasti fizičnih
oseb, 1,4% državnih gozdov, 0,6% občinskih gozdov in 0,1%
zasebnih gozdov v lasti pravnih oseb;
B) površina: 5.865,72 ha, od katere so vsi gozdovi večnamenski;
C) lesna zaloga: 222,8 m3/ha, od tega 69,9 m3/ha iglavcev in 152,9 m3/ha listavcev;
D) tekoči letni prirastek: 5,80 m3/ha, od tega 2,03 m3/ha
iglavcev in 3,77 m3/ha listavcev.
4. člen
(1) V gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske
enote Krka (2005–2014) je ob upoštevanju usmeritev iz gozdnogospodarskega načrta Gozdnogospodarskega območja
Novo mesto, izdelanega za obdobje od 1. januarja 2001 do
31. decembra 2010, ugotovljenega stanja gozdov, analize
preteklega gospodarjenja, zakonitosti razvoja gozdov ter pridobljenih spoznanj pri spremljanju razvoja gozdov v gozdnogospodarski enoti Krka določeno, da so najbolj poudarjene
funkcije gozdov, ki določajo način gospodarjenja z gozdom,
– proizvodne funkcije na površini 5.801,79 ha ter
– ekološke funkcije na površini 43,4 ha.
(2) Na podlagi funkcij gozdov in njihovega ovrednotenja
so v gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote
Krka (2005–2014) določeni cilji gospodarjenja z gozdom in
gozdnim prostorom ter usmeritve za njihovo doseganje.
5. člen
(1) Na podlagi ciljev in usmeritev iz drugega odstavka
prejšnjega člena so v gozdnogospodarski enoti Krka za obdobje od 1. januarja 2005 do 31. decembra 2014 določeni
naslednji ukrepi:
– najvišji možni posek v višini 235.082 m3, od tega
69.925 m3 iglavcev in 165.157 m3 listavcev,
– gojitvena dela, potrebna za ohranitev in razvoj gozdov, na površini 1.205,47 ha,
– nega mlajšega drogovnjaka na površini 350,17 ha,
– varstvena dela, potrebna za zaščito pred divjadjo, in
sicer zaščita sadik rastlin s 14.000 tulci,
– varstvena dela, potrebna za zaščito pred žuželkami,
v obsegu 800 delovnih dni,
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– nega habitatov prosto živečih živali, in sicer vzdrževanje grmišč, travišč in kaluž v obsegu 225 delovnih dni.
(2) V gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske
enote Krka (2005–2014) so določeni ukrepi in načini njihove
izvedbe tudi na ravneh gospodarskih razredov in odsekov.
6. člen
Pri izdelavi gozdnogojitvenih načrtov za posamezne
ekosisteme in njihove dele v gozdnogospodarski enoti Krka
v obdobju od uveljavitve tega pravilnika do 31. decembra
2014 se morajo upoštevati cilji, usmeritve in ukrepi, določeni
v gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote
Krka (2005–2014).
7. člen
Po en izvod gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Krka (2005–2014) je na vpogled na sedežu
Zavoda za gozdove Slovenije, Območne enote Novo mesto,
Gubčeva 15, Novo mesto, na sedežu Zavoda za gozdove
Slovenije, Krajevne enote Žužemberk, Grajski trg 26, Žužemberk, in na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano,
Dunajska 58, Ljubljana, kjer se hrani tudi dokumentacija v
zvezi s postopkom sprejemanja gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Krka (2005–2014).
8. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 322-01-07-9/2002/9
Ljubljana, dne 27. novembra 2006
EVA 2005-2311-0142
Marija Lukačič l.r.
Ministrica
za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano

6016.

Pravilnik o spremembi Odredbe o enostavnih
tlačnih posodah

Na podlagi 2. člena Zakona o tehničnih zahtevah
za proizvode in o ugotavljanju skladnosti (Uradni list RS,
št. 99/04 – uradno prečiščeno besedilo) izdaja minister za
gospodarstvo

PRAVILNIK
o spremembi Odredbe o enostavnih
tlačnih posodah
1. člen
V Odredbi o enostavnih tlačnih posodah (Uradni list RS,
št. 11/02) se besedilo 17. člena spremeni tako, da se glasi:
»Nadzor na podlagi te odredbe izvaja pristojni inšpektorat Republike Slovenije za področje energetike.«.
2. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 012-78/2002-20
Ljubljana, dne 28. novembra 2006
EVA 2006-2111-0125
mag. Andrej Vizjak l.r.
Minister
za gospodarstvo
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Pravilnik o spremembi Pravilnika o tlačni
opremi
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Pravilnik o spremembi Pravilnika o premični
tlačni opremi

Na podlagi 2. člena Zakona o tehničnih zahtevah
za proizvode in o ugotavljanju skladnosti (Uradni list RS,
št. 99/04 – uradno prečiščeno besedilo) izdaja minister za
gospodarstvo

Na podlagi 2. člena Zakona o tehničnih zahtevah
za proizvode in o ugotavljanju skladnosti (Uradni list RS,
št. 99/04 – uradno prečiščeno besedilo) izdaja minister za
gospodarstvo

PRAVILNIK
o spremembi Pravilnika o tlačni opremi

PRAVILNIK
o spremembi Pravilnika o premični tlačni opremi

1. člen
V Pravilniku o tlačni opremi (Uradni list RS, št. 15/02,
47/02, 54/03 in 114/03) se besedilo 21. člena spremeni tako,
da se glasi:
»Nadzor na podlagi tega pravilnika izvaja pristojni inšpektorat Republike Slovenije za področje energetike.«.

1. člen
V Pravilniku o premični tlačni opremi (Uradni list RS,
št. 18/04) se v 13. členu doda novi drugi odstavek, ki se
glasi:
»Nadzor na podlagi tega pravilnika izvaja pristojni inšpektorat Republike Slovenije za področje energetike.«.

2. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

2. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 017-66/2002-52
Ljubljana, dne 28. novembra 2006
EVA 2006-2111-0126

Št. 017-64/2003-16
Ljubljana, dne 28. novembra 2006
EVA 2006-2111-0127

mag. Andrej Vizjak l.r.
Minister
za gospodarstvo

6019.

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah
Odredbe o metodah kvantitativne analize
dvokomponentnih mešanic tekstilnih vlaken

Na podlagi 2. člena Zakona o tehničnih zahtevah za
proizvode in o ugotavljanju skladnosti (Uradni list RS, št.
59/99, 31/00 – popr., 54/00 – ZKme in 37/04) izdaja minister
za gospodarstvo

PRAVILNIK
o spremembah in dopolnitvah Odredbe
o metodah kvantitativne analize
dvokomponentnih mešanic tekstilnih vlaken
1. člen
V Odredbi o metodah kvantitativne analize dvokomponentnih mešanic tekstilnih vlaken (Uradni list RS, št. 7/00
in 42/04) se v naslovu in v 1., 3., 4. ter 5. členu besede
»odredba« v vseh sklonih nadomesti z besedo »pravilnik« v
ustreznem sklonu.
2. člen
V 1. členu se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»S tem pravilnikom se v pravni red Republike Slovenije
prenaša Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta 96/73/ES
z dne 16. decembra 1996 o nekaterih metodah za kvantitativno analizo dvokomponentnih mešanic tekstilnih vlaken
(UL L št. 32 z dne 3. 2. 1997, str. 1) kot je bila nazadnje
spremenjena z Direktivo Komisije 2006/2/ES z dne 6. januarja 2006 o spremembi Priloge II k Direktivi Evropskega
parlamenta in Sveta 96/73/ES o nekaterih metodah za kvantitativno analizo dvokomponentnih mešanic tekstilnih vlaken
zaradi prilagajanja tehničnemu napredku (UL L št. 5 z dne
10. 1. 2006, str. 10).
3. člen
V Prilogi II se tabela »Posebne metode – zbirna tabela«
nadomesti z novo tabelo, ki se glasi:

mag. Andrej Vizjak l.r.
Minister
za gospodarstvo
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»Metode

Področje uporabe

Reagent

Št. 1

Acetat

Druga vlakna

Aceton

Št. 2

Določena proteinska vlakna

Druga vlakna

Hipoklorit

Št. 3

Viskoza, bakro ali določena
modalna vlakna

Bombaž

Mravljična kislina in cinkov klorid

Št. 4

Poliamid ali najlon

Določena druga vlakna

Mravljična kislina,
80% (m/m)

Št. 5

Acetat

Triacetat

Benzil alkohol

Št. 6

Triacetat ali poliaktid

Druga vlakna

Diklorometan

Št. 7

Določena celulozna vlakna

Poliester ali elastomultiester

Žveplova kislina
75% (m/m)

Št. 8

Akril, določena modakrilna ali Druga vlakna
klorovlakna

Dimetilformamid

Št. 9

Določena klorovlakna

Druga vlakna

Ogljikov disulfid/aceton,
55,5/44,5 v/v

Št. 10

Acetat

Določena klorovlakna

Ledocetna kislina

Št. 11

Svila

Volna ali dlake

Žveplova kislina 75% (m/m)

Št. 12

Juta

Vlakna živalskega izvora

Metoda vsebnosti dušika

Št. 13

Polipropilen

Določena druga vlakna

Ksilen

Št. 14

Druga vlakna

Klorovlakna (homopolimeri iz viniklorida)

Metoda s koncetrirano žveplovo
kislino

Št. 15

Klorovlakna, določena moda- Druga vlakna
krilna ali elastranska vlakna,
acetat, triacetat

V 1. točki Metode št. 1 se v prvem odstavku druga alinea spremeni tako, da se glasi:
»– volna (1), živalske dlake (2 in 3), svila (4), bombaž (5),
lan (7), konoplja (8), juta (9), abaka (10) alfa (11), kokos (12),
žuka (13), ramija (14), sisal (15), bakro (21), modal (22), proteinska vlakna (23), viskoza (25), akril (26), poliamid ali najlon
(30), poliester (34) in elastomultiester (45).«
V 1. točki Metode št. 2 se v prvem odstavku druga alinea spremeni tako, da se glasi:
»– bombaž (5), bakro (21), viskoza (25), akril (26),
klorovlakna (27), poliamid ali najlon (30), poliester (34), polipropilen (36), elastan (42), steklena vlakna (43) in elstomultiester (45).«
V 1. točki Metode št. 4 se v prvem odstavku druga alinea spremeni tako, da se glasi:
»– volna (1), živalske dlake (2 in 3), bombaž (5), bakro
(21), viskoza (25), akril (26), klorovlakna (27), poliester (34),
polipropilen (36), steklena vlakna (43) in elastomultiester
(45).«
1. in 2. točka Metode št. 6 se spremenita tako, da se
glasita:
»1. PODROČJE UPORABE
Ta metoda je po odstranitvi nevlakenskih snovi uporabna za dvokomponentne mešanice, sestavljene iz:
– triacetat (24) (1) ali polilaktid (33a)
in
– volna (1), živalska dlaka (2 in 3), svila (4), bombaž
(5), bakro (21), modal (22), viskoza (25), akril (26), poliamid
ali najlon (30), poliester (34), steklena vlakna (43) in elastomultiester (45).
OPOMBA (1) Triacetatna vlakna, ki so bila delno hidrolizirana
s posebno obdelavo, niso več popolno topliva v reagentu. V tem
primeru ta metoda ni uporabna.

Cikloheksanon«

2. PRINCIP
Triacetatna ali polilaktidna vlakna se odtopi iz mešanice
znane suhe mase z diklorometanom. Preostanek se zbere,
izpere, osuši in stehta; iz mase preostanka, po potrebi korigirane, se izrazi kot delež suhe mase mešanice. Delež suhih
tricetatnih ali polilaktidnih vlaken se izračuna iz razlike.«
5. točka se spremeni tako, da se glasi:
»5. IZRAČUN IN PRIKAZ REZULTATOV
Rezultate se izračuna, kot je opisano v splošnih navodilih. Vrednost 'd' znaša 1,00, razen za poliester in elastomultiester, kjer znaša 1,01.«
V 1. točki Metode 7 se v drugi alinei za besedo »poliester (34)« doda besedilo »in elastomultiester (45)«.
V 1. točki Metode 8 se v prvem odstavku druga alinea
spremeni tako, da se glasi:
»– volna (1), živalske dlake (2 in 3), svila (4), bombaž (5),
bakro (21), modal (22), viskoza (25), poliamid ali najlon (30),
poliester (34), steklena vlakna (43) in elastomultiester (45).«
5. točka se spremeni tako, da se glasi:
»5. IZRAČUN IN PRIKAZ REZULTATOV
Rezultate se preračuna, kot je opisano v splošnih navodilih. Vrednost 'd' znaša 1,00, razen v naslednjih primerih:
volna
1,01
bombaž
1,01
bakro
1,01
modal
1,01
poliester
1,01
elastomultiester
1,01.«
V 1. točki Metode št. 9 se v prvem odstavku druga alinea spremeni tako, da se glasi:
»– volna (1), živalske dlake (2 in 3), svila (4), bombaž (5),
bakro (21), modal (22), viskoza (25), akril (26), poliamid ali naj-
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lon (30), poliester (34), steklena vlakna (43) in elastomultiester
(45).«
Prva točka Metode št. 13 se spremeni, tako da se
glasi:
»1. PODROČJE UPORABE
Kvantitativna analiza dvokomponentne mešanice, sestavljene iz:
– polipropilen (36)
in
– volna (1), živalske dlake (2 in 3), svila (4), bombaž (5),
acetat (19), bakro (21), modal (22), triacetat (24), viskoza (25),
akril (26), poliamid ali najlon (30), poliester (34), steklena vlakna
(43) in elastomultiester (45).«
V 1. točki Metode št. 14 se v prvem odstavku druga
alinea spremeni tako, da se glasi:
»– bombaž (5), acetat (19), bakro (21), modal (22), triacetat (24), viskoza (25), akril (26), modakril (29), poliamid ali
najlon (30), poliester (34) in elastomultiester (45).«
4. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 017-201/2002-31
Ljubljana, dne 11. decembra 2006
EVA 2006-2111-0090
mag. Andrej Vizjak l.r.
Minister
za gospodarstvo

6020.

Program priprave državnega lokacijskega
načrta za letališče Cerklje ob Krki

Na podlagi drugega odstavka 27. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 – popr. in 58/03
– ZZK-1) sprejme minister za okolje in prostor v soglasju z
ministrom za promet, ministrom za obrambo in ministrom za
gospodarstvo

PROGRAM PRIPRAVE
državnega lokacijskega načrta za letališče
Cerklje ob Krki
I. Ocena stanja, razlogi in pravna podlaga za pripravo državnega lokacijskega načrta
Območje vojaškega letališča Cerklje je treba urediti
zaradi razvojnih obrambnih potreb Slovenske vojske in zavezništva. Letališče bo namenjeno potrebam Slovenske vojske
in zagotavljanju podpore države gostiteljice po sprejetem
načrtu izvajanja te podpore v Republiki Sloveniji, delno pa
tudi za potrebe civilnega zračnega prometa. Za operativnost
letališča bo skrbela Slovenska vojska, in sicer z rednim in
investicijskim vzdrževanjem objektov, napeljav, naprav in
opreme. Letališče Cerklje bo perspektivno usposobljeno za
pristajanje in vzletanje vojaških in civilnih letal tudi pri omejeni vidljivosti podnevi in ponoči ter za izvajanje kontrole in
zaščite zračnega prometa. Leži 6 km južno od Krškega med
odsekom avtoceste Smednik–Krška vas in krajem Cerklje
ob Krki ter je v uporabi kot letalska baza Slovenske vojske.
Dostop do njega iz avtocestnega omrežja je danes mogoč
po priključku Drnovo po lokalnih cestah skozi Drnovo, Zasap
in Črešnjice pri Cerkljah (novi načrtovani vhod) do Cerkelj ob
Krki, kjer je obstoječi glavni vhod na letališče.
Pobuda za umestitev vsebin civilnega dela letališča
Cerklje ob Krki ter gospodarsko-razvojno-logističnega dela
temelji na Resoluciji nacionalnih programov, Operativnem
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programu in Programu spodbujanja podjetništva in konkurenčnosti za obdobje 2007–2013. Vsem trem je skupna tema
vzpostavitev gospodarsko-razvojno-logističnih platform kot
infrastrukture na slovenskih območjih, ki imajo zaradi lege
(bližina pomembnih vozlišč) velik strateški pomen. Eno izmed območij, ki je postalo tudi del Resolucije nacionalnih
programov, je v občinah Krško in Brežice ter se imenuje Phoenix. Del tega projekta obsega tudi gradnjo infrastrukturnih
objektov in naprav za potrebe civilnega zračnega prometa
ter spremljajočih logističnih in storitvenih dejavnosti civilnega
dela letališča Cerklje ob Krki.
Ministra za obrambo in za promet sta z dopisom
št. 872-01-106/2004-38 z dne 26. 7. 2005 dala pobudo za izdelavo državnega lokacijskega načrta za letališče Cerklje ob Krki. Minister za promet je z dopisom
št. 2644-0031/2000/116-0032074 z dne 28. 7. 2005 dal
pobudo za izdelavo državnega lokacijskega načrta za navezavo nove ureditve letališča Cerklje na avtocestno omrežje,
z dopisom št. 3501-9/2006 z dne 6. 6. 2006 pa dopolnitev
pobude za izdelavo državnega lokacijskega načrta za letališče Cerklje, s katero je podrobneje vsebinsko in prostorsko opredelil namembnost območja Gaj za civilne potrebe.
Z njegovim dopisom št. 3501-9/2006 z dne 14. 6. 2006
je bila podana dopolnitev pobude za izdelavo državnega
lokacijskega načrta za letališče Cerklje, s katero je podrobneje vsebinsko in prostorsko opredelil potrebe civilnega
letalskega prometa na območju letališča Cerklje ob Krki.
Minister za obrambo je z dopisom št. 872-01-106/2004-160
z dne 10. 7. 2006 predložil dopolnitev pobude za izdelavo
državnega lokacijskega načrta za letališče Cerklje, s katero z območja obravnave s tem načrtom izvzema območje Gorice ter dopolnjuje opise dejavnosti in ureditev na
območju urejanja. Minister za gospodarstvo je z dopisom
št. 350-1/2006-498 z dne 11. 9. 2006 dal pobudo za izdelavo državnega lokacijskega načrta za letališče Cerklje ob
Krki, s katero na območje urejanja s tem načrtom umešča
gospodarsko-razvojno-logistični center, civilno letališče in
nadgradnjo cestnih povezav. Ministra za gospodarstvo in
za promet sta z dopisom št. 350-1/2006-675 z dne 13. 11.
2006 predložila dopolnitev pobude za pripravo državnega
lokacijskega načrta za letališče Cerklje ob Krki za umestitev objektov za potrebe civilnega zračnega prometa ter
spremljajočih logističnih in storitvenih dejavnosti, s katero
se nadomešča pobuda ministra za promet št. 350-9/2006
z dne 14. 6. 2006 in pobuda ministra za gospodarstvo
št. 350-1/2006-498 z dne 11. 9. 2006.
Pobude in dopolnitve pobud so utemeljene v:
– Odloku o strategiji prostorskega razvoja Slovenije
(Uradni list RS, št. 76/04),
– Uredbi o vrstah prostorskih ureditev državnega pomena (Uradni list RS, št. 54/03 in 68/05),
– Uredbi o določitvi obrambnih potreb (Uradni list RS,
št. 30/03),
– Uredbi o določitvi objektov in okolišev objektov posebnega pomena za obrambo in ukrepih za njihovo varovanje
(Uradni list RS, št. 7/99 in 67/03),
– Resoluciji o splošnem dolgoročnem programu razvoja
in opremljanja Slovenske vojske (Uradni list RS, št. 89/04),
– Sklepu Vlade Republike Slovenije o usposobitvi letališča Cerklje ob Krki za skupne potrebe zavezništva (št.
I 871-02/2005-2 z dne 10. 3. 2005),
– Sklepu Vlade Republike Slovenije št. 802-03/2001-11
z dne 16. 10. 2003, s katerim je Vlada Republike Slovenije
sprejela Načrt izvajanja podpore države gostiteljice v Republiki Sloveniji,
– Srednjeročnem obrambnem programu 2005–2010
(št. 802-00-1/2004-89 z dne 22. 6. 2005),
– Sklepu Vlade Republike Slovenije št. 802-03/2001-11
z dne 16. 10. 2003, s katerim je Vlada Republike Slovenije
sprejela Načrt izvajanja podpore države gostiteljice v Republiki Sloveniji,
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– Sklepu Vlade Republike Slovenije št. 31001-1/2006/9
z dne 6. 7. 2006, s katerim je Vlada Republike Slovenije
sprejela Program ukrepov za spodbujanje podjetništva in
konkurenčnosti za obdobje 2007–2013.
– Resoluciji o nacionalnih razvojnih projektih za obdobje 2007–2023, ki jo je sprejela Vlada Republike Slovenije
12. 10. 2006.
II. Predmet in programska izhodišča državnega lokacijskega načrta ter okvirno ureditveno območje
Predmet izdelave državnega lokacijskega načrta je:
– celotno območje vojaškega letališča Cerklje ob Krki
z vsemi prostorskimi ureditvami, povezanimi z gradnjo (nadomestno gradnjo, dozidavo in nadzidavo, rekonstrukcijo,
obnovo in v manjšem obsegu novogradnjo) vojaških objektov
na letališču in na območju Gazic kot funkcionalne letališke
enote, infrastrukture, posodobitve in podaljšanja letališke
steze in manevrskih površin, namestitvenih objektov, hangarjev in tehničnih delavnic, rezervoarjev za gorivo, letališkega
stolpa, navigacijskih naprav oziroma sistemov (Raka, Hrastje, Jelše, Škocjan, Trnje, osrednji del letališča) ter poligona
varne vožnje na območju Gaja;
– območje infrastrukturnih objektov in naprav za potrebe civilnega zračnega prometa ter območje spremljajočih logističnih in storitvenih dejavnosti, ki ležita severno od
travnate vzletno-pristajalne steze in varnostnega območja
vojaškega dela letališča Cerklje ob Krki; celotno območje
je danes del vojaškega letališča za odmetavanje tovora in
je v naravi degradirano, po načrtovani rabi pa namenjeno
izključno za potrebe obrambe države; zanj pa bo določena
nadomestna lokacija;
– območje ureditev cestnih navez na območje urejanja vključno s priključevanjem na avtocesto ter ureditvijo
notranjih in zunanjih cestnih povezav, ki bodo zagotavljale
ustrezno prometno dostopnost vojaškega letališča, območja infrastrukturnih objektov in naprav za potrebe civilnega
zračnega prometa ter območja spremljajočih logističnih in
storitvenih dejavnosti.
Dne 21. 9. 2006 je Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za prostor, v skladu z 28. členom Zakona o urejanju
prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 – popr. in 58/03
– ZZK-1; v nadaljnjem besedilu: Zakon o urejanju prostora)
sklicalo prvo prostorsko konferenco, da bi pridobili in uskladili
priporočila, usmeritve in legitimne interese lokalne skupnosti,
gospodarstva in interesnih združenj ter organizirane javnosti
glede priprave prostorskega akta oziroma predvidene prostorske ureditve.
Na podlagi priporočil s prostorske konference se v postopku priprave državnega lokacijskega načrta:
– prouči možnost priključitve obravnavanega območja
na čistilno napravo Krška vas;
– prouči možnost optimalnega priključevanja na avtocesto;
– prouči vplive na jedrsko varnost zaradi bližine Jedrske
elektrarne Krško.
III. Nosilci nalog in njihove obveznosti pri financiranju priprave državnega lokacijskega načrta
Pripravljavec državnega lokacijskega načrta je Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za prostor, Dunajska
cesta 21, Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: MOP), ki zagotovi
sredstva za izdelavo recenzije državnega lokacijskega načrta
in recenzije drugih morebiti potrebnih dokumentov ter koordinira in usklajuje vse pobudnike, nosilce urejanja prostora in
prostorske načrtovalce.
Naročniki strokovnih podlag in državnega lokacijskega
načrta so Ministrstvo za obrambo (v nadaljnjem besedilu:
MORS) v delu, ki se nanaša na usposobitev vojaškega
letališča, Ministrstvo za promet, Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji (v nadaljnjem besedilu: DARS), v delu, ki
se nanaša na navezavo območja urejanja na avtocesto in
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druge cestne povezave, ter Ministrstvo za gospodarstvo (v
nadaljnjem besedilu: MG) v sodelovanju z Ministrstvom za
promet, Direktorat za civilno letalstvo (v nadaljnjem besedilu:
MzP DCL), v delu, ki se nanaša na infrastrukturne objekte in
naprave za potrebe civilnega zračnega prometa ter spremljajoče logistične in storitvene dejavnosti in MG v sodelovanju
z MORS v delu, ki se nanaša na zagotovitev nadomestne
lokacije območja za odmetavanje tovora.
Naročniki zagotovijo vsa sredstva za izdelavo strokovnih in geodetskih podlag iz točke VI tega programa priprave
in vseh faz državnega lokacijskega načrta v skladu s finančno razmejitvijo, ki je bila usklajena med pobudniki.
Izdelovalec državnega lokacijskega načrta (v nadaljnjem
besedilu: načrtovalec), ki ga izberejo naročniki po predpisih o
oddaji javnega naročila, mora izpolnjevati pogoje, določene
v Zakonu o urejanju prostora.
IV. Nosilci urejanja prostora
Nosilci urejanja prostora so državni organi oziroma
organi lokalnih skupnosti in nosilci javnih pooblastil, ki v
postopku priprave državnega lokacijskega načrta v skladu
z Zakonom o urejanju prostora odločajo ali soodločajo o
prostorskoureditvenih zadevah.
Med nosilce urejanja prostora se lahko uvrstijo tudi
drugi državni organi oziroma organi lokalnih skupnosti in
nosilci javnih pooblastil, če se v postopku priprave državnega
lokacijskega načrta izkaže, da rešitve posegajo na njihovo
delovno področje.
IV.1 Nosilci urejanja prostora, ki v postopku priprave
državnega lokacijskega načrta sodelujejo z dajanjem smernic
za načrtovanje, izdelanih strokovnih podlag urejanja prostora
ter mnenj k predlogu državnega lokacijskega načrta, so:
1. Ministrstvo za notranje zadeve, Policija, Generalna
policijska uprava,
2. Ministrstvo za obrambo, Inšpektorat Republike Slovenije za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami,
3. Ministrstvo za obrambo, Direktorat za obrambne zadeve, Sektor za civilno obrambo,
4. Ministrstvo za obrambo, Uprava Republike Slovenije
za zaščito in reševanje,
5. Ministrstvo za promet, Direkcija Republike Slovenije
za ceste,
6. Javna agencija za železniški promet Republike Slovenije, Maribor,
7. Ministrstvo za promet, Direktorat za civilno letalstvo,
8. Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija Republike
Slovenije za okolje, Urad za okolje,
9. Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija Republike
Slovenije za okolje, Urad za upravljanje z vodami,
10. Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija Republike
Slovenije za okolje, Urad za meteorologijo,
11. Ministrstvo za gospodarstvo, Direktorat za energijo,
12. Ministrstvo za gospodarstvo, Direktorat za energijo,
Sektor za rudarstvo,
13. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano,
Direktorat za kmetijstvo,
14. Ministrstvo za okolje in prostor, Uprava za jedrsko
varnost, Ljubljana,
15. Zavod Republike Slovenije za varstvo narave,
16. Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije,
17. Zavod za ribištvo Slovenije,
18. Zavod za gozdove Slovenije,
19. ELES, d. o. o., Ljubljana,
20. Elektro Celje, d. d., PE Krško,
21. Geoplin plinovodi, d. o. o., Ljubljana,
22. Občina Brežice in njene javne gospodarske službe
v delih, pri katerih so upravljavci komunalne in druge infrastrukture,
23. Občina Krško in njene gospodarske službe v delih,
pri katerih so upravljavci komunalne in druge infrastrukture
ter
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24. drugi organi in organizacije, če bi se v postopku
priprave lokacijskega načrta izkazalo, da predvidene ureditve
segajo na njihovo delovno področje.
Ministrstvu, pristojnemu za kulturo, MOP predloži vloge
za pridobitev smernic za načrtovanje, strokovnih podlag urejanja prostora in mnenj k dopolnjenemu predlogu državnega
lokacijskega načrta v vednost z vsemi prilogami.
IV.2 Organizacije oziroma nosilci javnih pooblastil, ki
morajo sodelovati v postopku priprave državnega lokacijskega načrta, so:
1. Telekom Slovenije, d. d., Cigaletova ulica 15, Ljubljana, s predložitvijo podatkov o lastnem omrežju,
2. Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje,
Sektor za vode, s predložitvijo podatkov o programih in načrtih, ki jih pripravljajo.
IV.3 Nosilci urejanja prostora in ministrstva ter druge
organizacije, ki v postopku izdelave utemeljitve predlaganih
rešitev podajo stališče, so:
1. Ministrstvo za gospodarstvo, Direktorat za energijo,
2. Ministrstvo za promet, Direktorat za ceste,
3. Ministrstvo za promet, Direktorat za civilno letalstvo,
4. Ministrstvo za promet, Direktorat za železnice in žičnice,
5. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano,
Direktorat za kmetijstvo,
6. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano,
Direktorat za gozdarstvo, lovstvo in ribištvo.
7. Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje,
Sektor za vode,
8. Ministrstvo za kulturo, Direktorat za kulturno dediščino,
9. Zavod Republike Slovenije za varstvo narave.
V. Način pridobitve strokovnih rešitev
MOP, MORS, MzP in MG potrdijo predlog ureditev, za
katere izdelovalec strokovnih podlag v primerni natančnosti
izdela rešitve kot celovite urbanistične, krajinske in arhitekturne oziroma gradbeno-tehnične strokovne rešitve.
VI. Seznam potrebnih strokovnih in geodetskih podlag ter način njihove pridobitve
Pri izdelavi strokovnih podlag in državnega lokacijskega
načrta je treba upoštevati vse predhodno izdelane strokovne podlage in vse drugo gradivo, potrebno za izpolnitev
naloge.
Izdelajo se naslednje strokovne podlage:
VI.1 Strokovne podlage urejanja prostora in varstva
okolja, ki se pripravijo enotno za vse območje državnega
lokacijskega načrta:
– analiza stanja in teženj v prostoru: analiza fizičnih
lastnosti in pravnega stanja prostora, problemov, ki izhajajo
iz dosedanjega prostorskega razvoja;
– analiza razvojnih možnosti dejavnosti v prostoru: ugotovitev novih razvojnih potreb, teženj in različnih pobud na
obravnavanem območju, analiza možnosti glede načrtovanja
prostorske ureditve;
– študija ranljivosti prostora: analiza pričakovanih vplivov prostorske ureditve na posamezne sestavine prostora,
vrednotenje in priprava predlogov strokovnih rešitev;
– morebitne druge strokovne podlage, ki bodo izhajale
iz smernic nosilcev urejanja prostora;
– geodetski načrt, izdelan v skladu s Pravilnikom o geodetskem načrtu (Uradni list RS, št. 40/04);
– preveritev celovite prometne ureditve priključevanja
območja urejanja na avtocesto ter notranjih in zunanjih cestnih povezav, ki bo zagotavljalo ustrezno prometno dostopnost vojaškega letališča, območja infrastrukturnih objektov
in naprav za potrebe civilnega zračnega prometa ter območja
spremljajočih logističnih in storitvenih dejavnosti z utemeljitvijo rešitve.
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VI.2 Idejne rešitve za posamezne prostorske ureditve
znotraj območja državnega lokacijskega načrta:
– idejne zasnove načrtovanih prostorskih ureditev, izdelane na način, ki vključuje vse funkcionalne, urbanistične,
krajinske, arhitekturne in okoljevarstvene rešitve in ureditve
z ustreznim poročilom in utemeljitvijo;
– idejne zasnove posameznih elementov prostorskih
ureditev, izdelane kot posamezni načrti, ki vključujejo vse
funkcionalne, urbanistične, krajinske, arhitekturne in okoljevarstvene rešitve in ureditve, z ustreznimi poročili in utemeljitvami;
– idejna zasnova novih in zaščita, prestavitev ali odprava obstoječih energetskih, vodovodnih, komunalnih in drugih
infrastrukturnih priključkov in ureditev;
– analiza vplivov na okolje ter idejne zasnove rešitev in
ukrepov za preprečitev negativnih vplivov na okolje, kulturno
dediščino in trajnostno rabo naravnih dobrin, za omilitev
vplivov na rastlinske in živalske vrste ter njihove habitate,
vključno z idejno zasnovo ureditve morebitnih izravnalnih
ukrepov;
– idejna zasnova rešitev in ukrepov za obrambo ter
varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami;
– prikaz vplivnega območja pričakovanih posameznih
vrst vplivov načrtovanih objektov na okolico;
– morebitne druge strokovne podlage, ki bodo izhajale
iz smernic nosilcev urejanja prostora, po potrebi tudi strokovne podlage v zvezi z ukrepi med gradnjo;
– zazidalni preizkus območja objektov za potrebe civilnega zračnega prometa in spremljajočih logistično-storitvenih
dejavnosti z utemeljitvijo najustreznejše rešitve s funkcionalnega, varstvenega in ekonomskega vidika;
– opredelitev in utemeljitev nadomestne lokacije območja za odmetavanje tovora.
VII. Postopek in roki za pripravo državnega lokacijskega načrta
VII.1 Postopek priprave državnega lokacijskega načrta
se vodi v skladu z Zakonom o urejanju prostora. Utemeljitve
predlagane rešitve, strokovne in geodetske podlage iz točk
VI.1 in VI.2 tega programa priprave in državni lokacijski načrt
se v vseh fazah izdelajo v skladu z Zakonom o urejanju prostora, Uredbo o prostorskem redu Slovenije (Uradni list RS,
št. 122/04) in Pravilnikom o vsebini, obliki in načinu priprave
državnih in občinskih lokacijskih načrtov ter vrstah njihovih
strokovnih podlag (Uradni list RS, št. 86/04).
VII.2 V skladu z določbami Zakona o varstvu okolja
(Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06
– ZMetD in 66/06 – odl. US; v nadaljnjem besedilu: ZVO-1) je
Ministrstvo za okolje in prostor z odločbo št. 35409-278/2006
z dne 7. 12. 2006 ugotovilo, da v postopku priprave državnega lokacijskega načrta ni treba izvesti celovite presoje
vplivov na okolje. Za predmetni načrt ta presoja ni potrebna,
ker se ne predvidevajo posegi v okolje, za katero jo je treba
izvesti.
VII.3 Postopek priprave državnega lokacijskega načrta
1. Pridobitev smernic za načrtovanje in predhodne analize:
– naročniki zagotovijo gradivo za pridobitev smernic
(lega prostorske ureditve v širšem prostoru s tehničnim poročilom);
– MOP pridobi smernice za načrtovanje in strokovne
podlage urejanja prostora pri nosilcih urejanja prostora iz
točke IV.1 in podatke pri organizacijah oziroma nosilcih javnih
pooblastil iz točke IV.2 tega programa priprave;
– nosilci urejanja prostora predložijo smernice v 30 dneh
po prejemu vloge; v tem roku pošljejo tudi strokovne podlage
urejanja prostora, s katerimi razpolagajo in ki se nanašajo
na območje oziroma so predmet načrtovanja; če v 30 dneh
ni mogoče strokovno pripraviti naravovarstvenih smernic, se
rok v skladu z zakonom, ki ureja področje ohranjanja narave,
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lahko podaljša, vendar na največ 60 dni, o čemer pristojni
zavod obvesti pripravljavca;
– načrtovalec pregleda smernice in strokovne podlage
urejanja prostora ter jih analizira.
2. Izdelava in potrditev predloga rešitve:
– naročniki zagotovijo izdelavo strokovnih in geodetskih
podlag iz točke VI.1 tega programa priprave;
– načrtovalec izdela predlog rešitev v februarju 2007;
– MOP k izdelanemu predlogu rešitve pridobi stališča
MORS, MzP in MG;
– MOP k predlogu rešitve pridobi stališče nosilcev urejanja prostora iz točke IV.3 tega programa priprave;
– naročniki zagotovijo dopolnitev predloga rešitve tako,
da pri tem upoštevajo stališča nosilcev urejanja prostora iz
točke IV.3 tega programa priprave, pri čemer morajo naročniki
obrazložiti način upoštevanja in razloge za neupoštevanje;
– minister, pristojen za prostor v soglasju z ministrom,
pristojnim za obrambo, ministrom, pristojnim za promet, in
ministrom, pristojnim za gospodarstvo predloži Vladi Republike Slovenije predlog rešitve v marcu 2007;
– o predlogu rešitve odloči Vlada Republike Slovenije.
3. Izdelava predloga državnega lokacijskega načrta:
– naročniki na podlagi usmeritev iz predloga rešitev,
smernic in njihovih dopolnitev zagotovijo izdelavo strokovnih
in geodetskih podlag iz točke VI.2 tega programa priprave,
vključno z elaboratom vplivov na okolje;
– načrtovalec po prevzemu vseh strokovnih in geodetskih podlag, vključno z elaboratom vplivov na okolje, izdela
predlog državnega lokacijskega načrta v maju 2007;
– MOP organizira drugo prostorsko konferenco, da se
za predlagano načrtovano ureditev pridobijo in uskladijo priporočila, usmeritve in zakoniti interesi in mnenja lokalnih
skupnosti, gospodarstva in interesnih združenj ter organizirane javnosti;
– MOP zagotovi recenzijo predloga državnega lokacijskega načrta;
– načrtovalec po predložitvi pripomb MOP dopolni predlog državnega lokacijskega načrta;
– MOP seznani občine, na katere se nanaša predlog
državnega lokacijskega načrta.
4. Javna razgrnitev in javne obravnave:
– minister, pristojen za prostor, s sklepom odredi javno razgrnitev predloga državnega lokacijskega načrta na
sedežu pripravljavca in v občinah, na katere se nanaša, v
juniju 2007;
– javna razgrnitev traja najmanj 30 dni;
– MOP obvesti javnost o kraju in času javne razgrnitve in
javne obravnave, na katerih je omogočen vpogled v predlog
državnega lokacijskega načrta, ter o načinu dajanja mnenj
in pripomb z objavo v Uradnem listu Republike Slovenije,
v enem od dnevnih časopisov, ki pokriva celotno območje
države, po svetovnem spletu in na krajevno običajen način,
in sicer najmanj en teden pred začetkom javne razgrnitve;
– MOP med javno razgrnitvijo organizira javno obravnavo, ki mora biti v občinah, na katere se nanaša načrtovana
prostorska ureditev;
– MOP v sodelovanju z občinami med javno razgrnitvijo
in javno obravnavo evidentira vse pisne in ustne pripombe ter
predloge organov, organizacij in posameznikov;
– MOP v sodelovanju z naročniki, MORS, MzP in MG
ter načrtovalcem prouči pripombe in predloge;
– načrtovalec pripravi predlog stališč glede njihovega
upoštevanja;
– MOP s pripombami, predlogi in predlogom stališč seznani tudi tiste nosilce urejanja prostora, na katerih delovno
področje bi se predlagane spremembe lahko nanašale, ter
pridobi njihovo predhodno mnenje;
– minister, pristojen za prostor, po predhodnem mnenju
ministra, pristojnega za obrambo, ministra, pristojnega za
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promet, in ministra, pristojnega za gospodarstvo, odloči o
upoštevanju pripomb in predlogov ter z odločitvijo seznani
občine, na katere se nanaša, v septembru 2007.
5. Izdelava dopolnjenega predloga državnega lokacijskega načrta:
– naročniki zagotovijo izdelavo potrebnih dopolnitev
strokovnih podlag v skladu s sprejeto odločitvijo o upoštevanju pripomb in predlogov;
– načrtovalec izdela dopolnjen predlog državnega lokacijskega načrta po prevzemu vseh morebiti dopolnjenih
strokovnih podlag v oktobru 2007;
– načrtovalec po potrebi dopolni in konča analizo smernic ter jo priloži k dopolnjenemu predlogu državnega lokacijskega načrta in h gradivu za pridobitev mnenj;
– MOP zagotovi pregled dopolnjenega predloga državnega lokacijskega načrta;
– MOP k dopolnjenemu predlogu državnega lokacijskega načrta pridobi stališče ministrstva, pristojnega za
obrambo, ministrstva, pristojnega za promet, in ministrstva,
pristojnega za gospodarstvo;
– naročniki zagotovijo gradivo za pridobitev mnenj.
6. Pridobitev mnenj:
– MOP pridobi mnenja k dopolnjenemu predlogu državnega lokacijskega načrta pri nosilcih urejanja prostora iz
točke IV.1 tega programa priprave;
– nosilci urejanja prostora dajo mnenje v 30 dneh po
prejemu vloge;
– MOP med pridobivanjem mnenj zagotovi pregled dopolnjenega predloga državnega lokacijskega načrta;
– MOP predloži naročnikom mnenja nosilcev urejanja
prostora in recenzijo, da načrtovalec izdela usklajen dopolnjen predlog državnega lokacijskega načrta.
7. Sprejetje državnega lokacijskega načrta:
– minister, pristojen za prostor, v soglasju z ministrom,
pristojnim za obrambo, ministrom, pristojnim za promet, in
ministrom, pristojnim za gospodarstvo, predloži usklajeni
dopolnjeni predlog državnega lokacijskega načrta Vladi Republike Slovenije v sprejetje; sestavni del gradiva so priporočila obeh prostorskih konferenc ter stališča do pripomb in
predlogov z javne razgrnitve v februarju 2008;
– Vlada Republike Slovenije sprejme državni lokacijski
načrt z uredbo in jo objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
VIII. Objava programa priprave
Ta program priprave se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 35008-2/2005
Ljubljana, dne 21. decembra 2006
EVA 2006-2511-0247
Janez Podobnik l.r.
Minister
za okolje in prostor
Soglašam!
Karl Erjavec l.r.
Minister
za obrambo
mag. Janez Božič l.r.
Minister
za promet
mag. Andrej Vizjak l.r.
Minister
za gospodarstvo
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DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE
6021.

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah
Pravilnika o obrazcih in listinah za
uresničevanje obveznega zdravstvenega
zavarovanja

Na podlagi četrtega odstavka 78. člena Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list
RS, št. 72/06 – ZZVZZ-UPB3) ter drugega odstavka 71. člena statuta Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije
(Uradni list RS, št. 87/01 in 1/02) je Upravni odbor Zavoda
za zdravstveno zavarovanje Slovenije na 15. seji, dne 14. 12.
2006 sprejel naslednji

PRAVI LNIK
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika
o obrazcih in listinah za uresničevanje
obveznega zdravstvenega zavarovanja
1. člen
V Pravilniku o obrazcih in listinah za uresničevanje
obveznega zdravstvenega zavarovanja (Uradni list RS,
št. 129/04, 132/04, 21/05, 34/05 in 98/06) se v drugem odstavku 2. člena doda nova 15. točka, ki se glasi:
»15 – ORTODONTSKO ZDRAVLJENJE (Obr. ORT)«.
V tretjem odstavku se številka »14« nadomesti s številko »15«.
2. člen
V prvem odstavku 4. člena se številka »14« nadomesti
s številko »15«.
3. člen
Prvi odstavek 7. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Posamezni obrazci in listine iz 2. člena tega pravilnika se uporabljajo:
– obrazec iz 7. točke prvega odstavka od 1. 7. 2007,
– listina iz 2. točke drugega odstavka od 1. 1. 2007,
– listina iz 3. točke drugega odstavka od 1. 7. 2005,
– listina iz 4. točke drugega odstavka od 1. 4. 1996,
– listina iz 5. točke drugega odstavka od 1. 1. 2007,
– listina iz 6. točke drugega odstavka od 1. 1. 2007,
– listina iz 7. točke drugega odstavka od 1. 1. 2003,
– listina iz 8. točke drugega odstavka od 1. 1. 2005,
– listina iz 9. točke drugega odstavka od 1. 4. 2007,
– listina iz 10. točke drugega odstavka od 1. 1. 2007,
– listina iz 11. točke drugega odstavka od 1. 2. 2005,
– listina iz 12. točke drugega odstavka od 1. 1. 2003,
– listina iz 13. točke drugega odstavka od 1. 4. 2007,
– listina iz 14. točke drugega odstavka od 15. 4. 2005,
– listina iz 15. točke drugega odstavka od 1. 4. 2007.«.
4. člen
V Prilogi se obrazec NLG in obrazec DN nadomestita z
novima obrazcema, ki sta v Prilogi tega pravilnika. V Prilogi
tega pravilnika je tudi obrazec ORT.
5. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. aprila
2007.
Št. 0202-15/3-2006
Ljubljana, dne 14. decembra 2006
EVA 2006-2711-0235
Predsednica Upravnega odbora
Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije
Lučka Böhm l.r.
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DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE
6022.

Popravek h Kolektivni pogodbi za tekstilne,
oblačilne, usnjarske in usnjarsko-predelovalne
dejavnosti (KPtoupd) o načinu usklajevanja
plač, povračilu stroškov v zvezi z delom in
regresu za letni dopust, podpisani v Ljubljani
dne 15. 11. 2006 in objavljeni v Uradnem listu
RS, št. 127/06 z dne 7. 12. 2006

Pogodbeni stranki: Gospodarska zbornica Slovenije
– Združenje za tekstilno, oblačilno in usnjarsko predelovalno
industrijo ter Združenje delodajalcev Slovenije – Sekcija za
tekstil in usnje na strani delodajalcev in Sindikat tekstilne
in usnjarsko predelovalne industrije Slovenije na strani sindikatov na podlagi dne 15. 11. 2006 podpisane Kolektivne
pogodbe za tekstilne, oblačilne, usnjarske in usnjarsko-predelovalne dejavnosti (KPtoupd) o načinu usklajevanja plač,
povračilu stroškov v zvezi z delom in regresu za letni dopust,
dne 23. 11. 2006 evidentirane pri Ministrstvu za delo, družino
in socialne zadeve, in na podlagi Zakona o kolektivnih pogodbah (Uradni list RS, št. 43/06) sprejemata

POPRAVEK
h Kolektivni pogodbi za tekstilne, oblačilne,
usnjarske in usnjarsko-predelovalne dejavnosti
(KPtoupd) o načinu usklajevanja plač, povračilu
stroškov v zvezi z delom in regresu za letni
dopust, podpisani v Ljubljani dne 15. 11. 2006 in
objavljeni v Uradnem listu RS, št. 127/06 z dne
7. 12. 2006
1. člen
Pogodbeni stranki kot nesporno ugotavljata, da je prišlo pri redakciji Kolektivne pogodbe za tekstilne, oblačilne,
usnjarske in usnjarsko-predelovalne dejavnosti (KPtoupd) o
načinu usklajevanja plač, povračilu stroškov v zvezi z delom
in regresu za letni dopust, podpisani v Ljubljani dne 15. 11.
2006, do napake v zapisu drugega odstavka 11. člena.
V 11. členu se drugi odstavek spremeni tako, da se
glasi:
''(2) Regres za letni dopust v letu 2007 znaša najmanj
148.000 SIT oziroma 617,59 EUR oziroma v podjetjih z izgubo v preteklem poslovnem letu najmanj 130.000 SIT oziroma
542,48 EUR.''
2. člen
V ostalem kolektivna pogodba ostane nespremenjena.
3. člen
Popravek kolektivne pogodbe se objavi v Uradnem listu
RS in ima enako veljavnost kot kolektivna pogodba.

Št.

Združenje delodajalcev Slovenije
Sekcija za tekstil in usnje
Gabre Predovič l.r.
Sindikat tekstilne in usnjarsko
predelovalne
industrije Slovenije
Jože Türkl l.r.

Stran
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Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve je dne
19. 12. 2006 izdalo potrdilo št. 02047-3/2005/12 o tem, da je
Popravek h Kolektivni pogodbi za tekstilne, oblačilne, usnjarske in usnjarsko-predelovalne dejavnosti (KPToupd) o načinu
usklajevanja plač, povračilu stroškov v zvezi z delom in regresu za letni dopust vpisan v evidenco kolektivnih pogodb
na podlagi 25. člena Zakona o kolektivnih pogodbah (Uradni
list RS, št. 43/06) pod zaporedno številko 17/1.

OBČINE
SEŽANA
6023.

Sklep o vrednosti točke za izračun
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča
na območju Občine Sežana za leto 2007

Na podlagi 56. člena Zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list RS, št. 44/97) ter skladno z določbami VI. poglavja
Zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list SRS, št. 18/84 in
33/89), v povezavi z 218. členom Zakona o graditvi objektov
(Uradni list RS, št. 110/02), 15. člena Odloka o nadomestilu
za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Sežana
– uradno prečiščeno besedilo (Uradni list RS, št. 43/05) in
16. člena Statuta Občine Sežana (Uradni list RS, št. 40/99,
68/99, 3/01 in 40/03) je Občinski svet Občine Sežana na seji
dne 21. decembra 2006 sprejel

SKLEP
o vrednosti točke za izračun nadomestila za
uporabo stavbnega zemljišča na območju
Občine Sežana za leto 2007
1.
Vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo
stavbnega zemljišča na območju Občine Sežana za leto
2007 znaša 0,95 SIT/m2 oziroma 0,004 EUR/m2 – informativni izračun preračunano po centralnem paritetnem tečaju
239,640 SIT = 1 EUR.
2.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja 2007 dalje.
Št. 032-15/2006-16
Sežana, dne 21. decembra 2006
Župan
Občine Sežana
Davorin Terčon l.r.

Ljubljana, dne 13. decembra 2006
Gospodarska zbornica Slovenije
Združenje za tekstilno, oblačilno in
usnjarsko predelovalno industrijo
mag. Martin Kopač l.r.
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6024.

Sklep o vrednosti točke za izračun komunalne
takse za oglaševanje na objektih ali napravah
za oglaševanje na območju Občine Sežana

Na podlagi 4. člena Zakona o komunalnih taksah (Uradni list SRS, št. 29/65, 5/68, 7/70, 51/71, 7/72 ter Uradni list
RS, št. 18/91, 57/99), četrtega odstavka 22. člena Odloka o
oglaševanju v Občini Sežana (Uradni list RS, št. 114/00) in
16. člena Statuta Občine Sežana (Uradni list RS, št. 40/99,
68/99, 3/01 in 40/03) je Občinski svet Občine Sežana na seji
dne 21. decembra 2006 sprejel

Stran
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Št.
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Uradni list Republike Slovenije

SKLEP
o vrednosti točke za izračun komunalne takse
za oglaševanje na objektih ali napravah za
oglaševanje na območju Občine Sežana
1.
Vrednost točke za izračun komunalne takse za oglaševanje na objektih ali napravah za oglaševanje na območju
Občine Sežana znaša 25,60 SIT ali 0,11 EUR.
2.
Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati Sklep o
vrednosti točke za izračun komunalne takse za oglaševanje
na objektih ali napravah za oglaševanje na območju Občine
Sežana (Uradni list RS, št. 109/05).
Do začetka uporabe tega sklepa, se komunalna taksa
za oglaševanje na objektih in napravah za oglaševanje izračunava v skladu z vrednostjo točke, določene s sklepom iz
prejšnjega odstavka.
3.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja 2007 dalje.
Št. 032-15/2006-17
Sežana, dne 21. decembra 2006
Župan
Občine Sežana
Davorin Terčon l.r.

ŠALOVCI
6025.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o
proračunu Občine Šalovci za leto 2006

Na podlagi Zakona o javnih financah (Uradni list RS,
št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02), 57. člena Zakona o lokalni
samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno
besedilo), Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št.
32/06 – uradno prečiščeno besedilo) in 16. člena Statuta Občine Šalovci (Uradni list RS, št. 38/06) je Občinski svet Občine Šalovci na 3. redni seji dne 21. decembra 2006 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka
o proračunu Občine Šalovci za leto 2006
1. člen
V Odloku o proračunu Občine Šalovci za leto 2006 (Uradni list RS, št. 37/06) se 2. člen spremeni tako, da se glasi:
»
A) BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Skupina/podskupina kontov
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
DAVČNI PRIHODKI
700 Davki na dohodek in dobiček
703 Davki na premoženje
704 Domači davki na blago in storitve
706 Drugi davki
NEDAVČNI PRIHODKI

v tisoč
tolarjev
448.205
132.040
58.974
41.720
14.266
2.988
73.066

710 Udeležba na dobičku in dohodki od
premoženja
711 Takse in pristojbine
712 Denarne kazni
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
714 Drugi nedavčni prihodki
KAPITALSKI PRIHODKI
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
721 Prihodki od prodaje zalog
722 Prihodki od prodaje zemljišč in nemat.
premoženja
PREJETE DONACIJE
730 Prejete donacije iz domačih virov
731 Prejete donacije iz tujine
TRANSFERNI PRIHODKI
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
40 TEKOČI ODHODKI
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
401 Prispevki delodajalcev za socialno
varnost
402 Izdatki za blago in storitve
403 Plačila domačih obresti
409 Rezerve
41 TEKOČI TRANSFERI
410 Subvencije
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom
412 Transferi neprofitnim organizacijam in
ustanovam
413 Drugi tekoči domači transferi
42 INVESTICIJSKI ODHODKI
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim
osebam
432 Investicijski transferi proračunskim
uporabnikom
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) I.-II.
B) RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
750 Prejeta vračila danih posojil
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
440 Dana posojila
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN
SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV
(IV.-V.)
C) RAČUN FINANCIRANJA
ZADOLŽEVANJE (500)
50 ZADOLŽEVANJE
500 Domače zadolževanje
ODPLAČILA DOLGA (550)
55 ODPLAČILA DOLGA
550 Odplačila domačega dolga

3.588
1.000
68.478
1.920
420
1.500
314.245
314.245
467.769
95.993
22.381
3.332
57.961
5.800
6.519
80.547
2.000
42.992
8.480
27.075
269.048
269.048
22.181
5.000
17.181
– 19.564

11.847
11.847

11.847

40.000
40.000
35.920
35.920

Uradni list Republike Slovenije
SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA
RAČUNU I.+IV.+VII-II.-V.-VIII.)
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
NETO FINANCIRANJE (VI.+VII. – VIII.
– IX.)
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH OB
KONCU
PRETEKLEGA LETA

Št.

– 3.637
4.080
19.564

3.637
«.

2. člen
Vsa druga določila Odloka o proračunu Občine Šalovci
za leto 2006 ostanejo nespremenjena in v veljavi.
3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi Uradnem
listu RS.

6. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS, uporablja pa se od 1. 1. 2007 dalje.
Št. 410-13/2006
Vipava, dne 12. decembra 2006
Župan
Občine Vipava
mag. Ivan Princes l.r.

VOJNIK
6027.

Sklep o začasnem financiranju Občine Vipava
v letu 2007

Na podlagi 57. člena Zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93, 6/94, 45/94, 57/94, 14/95, 20/95,
63/95, 9/96, 44/96, 26/97, 70/97, 10/98, 12/99, 59/99, 70/00,
100/00, 16/02 in 51/02) ter 32. in 33. člena Zakona o javnih
financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02 in
56/02) je župan Občine Vipava sprejel

SKLEP
o začasnem financiranju Občine Vipava
v letu 2007
1. člen
Do sprejetja Odloka o proračunu Občine Vipava za leto
2007 se financiranje funkcij Občine Vipava ter njenih nalog
in drugih s predpisi določenih namenov začasno nadaljuje
na podlagi proračuna za leto 2006 in za iste programe kot
v letu 2006.
2. člen
V obdobju začasnega financiranja se smejo uporabiti
sredstva do višine sorazmerne s porabljenimi sredstvi v
enakem obdobju v proračunu za leto 2006.
V obdobju začasnega financiranja se lahko nadaljuje
izvajanje samo že začetih investicij, ki so bile vključene v
proračun za leto 2006.
V obdobju začasnega financiranja neposredni proračunski uporabniki ne smejo povečati števila zaposlenih glede na
stanje 31. 12. 2006.
3. člen
Po preteku začasnega financiranja se v tem obdobju
plačane obveznosti vključijo v proračun za leto 2007.
4. člen
Obdobje začasnega financiranja lahko traja do 31. 3.
2007.
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5. člen
Sklep o začasnem financiranju sprejme župan in o tem
obvesti občinski svet.

Župan
Občine Šalovci
Aleksander Abraham l.r.

6026.

Stran

Če proračun ni sprejet v dodatnem roku treh mesecev
začasnega financiranja, se začasno financiranje občinskega
proračuna lahko podaljša na predlog župana s sklepom
občinskega sveta, če je to potrebno za financiranje funkcij
občine.

Št. 410-15/2006
Šalovci, dne 21. decembra 2006

VIPAVA
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Sklep o začasnem financiranju Občine Vojnik v
obdobju januar–marec 2007

Na podlagi 33. člena Zakona o javnih financah (Uradni
list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU in 110/02
– ZDT-B) in 83. člena Statuta Občine Vojnik (Uradni list RS,
št. 59/06) je Župan Občine Vojnik dne 20. 12. 2006 sprejel

SKLEP
o začasnem financiranju Občine Vojnik
v obdobju januar–marec 2007
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
(vsebina sklepa)
S tem sklepom se določa in ureja začasno financiranje
Občine Vojnik (v nadaljevanju: občina) v obdobju od 1. januarja do 31. marca 2007 (v nadaljnjem besedilu: obdobje
začasnega financiranja).
2. člen
(podlaga za začasno financiranje)
Začasno financiranje temelji na proračunu občine za
leto 2007. Obseg prihodkov in drugih prejemkov ter odhodkov in drugih izdatkov občine je določen v skladu z Zakonom
o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01,
30/02, 56/02 – ZJU in 110/02 – ZDT-B; v nadaljevanju: ZJF)
in Odlokom o proračunu Občine Vojnik za leto 2006 (Uradni
list RS, št. 119/05, 88/06,129/06; v nadaljevanju: odlok o
proračunu).
2. VIŠINA IN STRUKTURA ZAČASNEGA FINANCIRANJA
3. člen
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna)
V obdobju začasnega financiranja se prihodki in drugi
prejemki ter odhodki in izdatki splošnega dela proračuna
določijo v naslednjih zneskih:

Stran
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A) BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Skupina/Podskupina kontov/Konto/Podkonto
I.

70

71

72

73

74

II.
40

41

42

43

SKUPAJ PRIHODKI
(70+71+72+73+74)
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
DAVČNI PRIHODKI
700 Davki na dohodek in dobiček
703 Davki na premoženje
704 Domači davki na blago in
storitve
706 Drugi davki
NEDAVČNI PRIHODKI
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja
711 Takse in pristojbine
712 Denarne kazni
713 Prihodki od prodaje blaga in
storitev
714 Drugi nedavčni prihodki
KAPITALSKI PRIHODKI
720 Prihodki od prodaje osnovnih
sredstev
721 Prihodki od prodaje zalog
722 Prihodki od prodaje zemljišč
in neopredmetenih dolgoročnih
sredstev
PREJETE DONACIJE
730 Prejete donacije iz domačih
virov
731 Prejete donacije iz tujine
TRANSFERNI PRIHODKI
740 Transferni prihodki iz drugih
javnofinančnih institucij
SKUPAJ ODHODKI
(40+41+42+43)
TEKOČI ODHODKI
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost
402 Izdatki za blago in storitve
403 Plačila domačih obresti
409 Rezerve
TEKOČI TRANSFERI
410 Subvencije
411 Transferi posameznikom in
gospodinjstvom
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
413 Drugi tekoči domači transferi
414 Tekoči transferi v tujino
INVESTICIJSKI ODHODKI
420 Nakup in gradnja osnovnih
sredstev
INVESTICIJSKI TRANSFERI

v EUR
Proračun
januar
–marec
2007
1.353.963
797.294
598.555
555.745
25.196
17.614
0
198.739
13.069
3.130
267
3.321
178.952
128.618
0
0
128.618
0
0
0
428.051
428.051
1.442.070
382.611
87.762
14.969
265.099
14.781
0
550.655
2.504
380.319
27.178
140.654
0
318.885
318.885
189.919

III.

431 Investicijski transferi pravnim in
fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)
(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)

106.460
83.459
‑88.107

B) RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
Skupina/Podskupina kontov/Konto/PodProračun
konto
januar marec 2007
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH
DELEŽEV (750+751+752)
8.709
75
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
8.709
750 Prejeta vračila danih posojil
8.709
751 Prodaja kapitalskih deležev
752 Kupnine iz naslova privatizacije
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
(440+441+442+443)
630
44
DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV
630
440 Dana posojila
441 Povečanje kapitalskih deležev
in naložb
442 Poraba sredstev kupnin iz
naslova privatizacije
630
443 Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih
osebah javnega prava, ki imajo
premoženje v svoji lasti
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH
DELEŽEV (IV.-V.)
8.079
C) RAČUN FINANCIRANJA
Skupina/Podskupina kontov/Konto/Podkonto
VII.
50
VIII.
55
IX.
X.
XI.

ZADOLŽEVANJE (500)
ZADOLŽEVANJE
500 Domače zadolževanje
ODPLAČILA DOLGA (550)
ODPLAČILA DOLGA
550 Odplačila domačega dolga
POVEČANJE (ZMANJŠANJE)
SREDSTEV NA RAČUNIH
(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
NETO FINANCIRANJE
(VI.+VII.-VIII.-IX.)
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. 12. PRETEKLEGA
LETA
9009 Splošni sklad za drugo

Proračun
januar marec 2007
104.323
104.323

24.295
104.323
88.107

- ali 0 ali +

V obdobju začasnega financiranja se lahko prejemki in
izdatki občine povečajo za namenske prejemke in izdatke,
ki so tako opredeljeni s 43. členom ZJF oziroma odlokom o
proračunu, če niso načrtovani v začasnem financiranju.

Uradni list Republike Slovenije
4. člen
(posebni del proračuna)
Finančni načrti neposrednih uporabnikov se določijo do
ravni proračunskih postavk – kontov (varianta: proračunskih
postavk – podkontov) in so priloga k temu sklepu ter se
objavijo na spletni strani občine (varianta: na oglasni deski
občine).
3. IZVRŠEVANJE ZAČASNEGA FINANCIRANJA
5. člen
(uporaba predpisov)
V obdobju začasnega financiranja se za izvrševanje
začasnega financiranja uporabljajo ZJF, pravilnik, ki ureja
postopke za izvrševanje proračuna Republike Slovenije, zakon, ki ureja izvrševanje proračuna Republike Slovenije in
odlok o proračunu.
6. člen
(prevzemanje in plačevanje obveznosti)
V obdobju začasnega financiranja lahko neposredni
uporabniki prevzemajo in plačujejo obveznosti iz istih proračunskih postavk kot v proračunu preteklega leta.
Neposredni uporabniki lahko v obdobju začasnega
financiranja prevzemajo in plačujejo obveznosti v breme
svojega finančnega načrta samo v okviru pravic porabe iz
svojega finančnega načrta, določenega v posebnem delu
proračuna.
Nove proračunske postavke lahko neposredni uporabnik odpre le na podlagi 41., 43. in 44. člena ZJF.
4. OBSEG ZADOLŽEVANJA OBČINE V OBDOBJU
ZAČASNEGA FINANCIRANJA
7. člen
(obseg zadolževanja občine)
V obdobju začasnega financiranja se lahko občina zadolži do višine 104.323 eurov, ki je potrebna za odplačilo
glavnic dolga v tekočem proračunskem letu in za likvidnostno
zadolžitev.
5. KONČNA DOLOČBA
8. člen
(uveljavitev sklepa)
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije (ali v uradnem glasilu občine),
uporablja pa se od 1. januarja 2007 dalje.
Št. 41000-0061/2006-2(9)
Vojnik, dne 20. decembra 2006
Župan
Občine Vojnik
Benedikt Podergajs l.r.

6028.

Sklep o določitvi ekonomskih cen za programe
predšolske vzgoje v Vrtcu Mavrica Vojnik

Na podlagi 30. in 31. člena Zakona o vrtcih (Uradni list
RS, št. 12/96, 44/00, 78/03 in 72/05) in 20. člena Statuta Občine Vojnik (Uradni list RS, št. 59/06, 67/06) je Občinski svet
Občine Vojnik na 3. seji dne 20. 12. 2006 sprejel
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SKLEP
o določitvi ekonomskih cen za programe
predšolske vzgoje v Vrtcu Mavrica Vojnik
1. člen
1. PRVO STAROSTNO OBDOBJE
OD 1 DO 3 LET STAROSTI
A) CELODNEVNI PROGRAM DO 9 UR

370,25 EUR

B) POLDNEVNI PROGRAMI 4–6 UR

319,84 EUR

2. DRUGO STAROSTNO OBDOBJE
OD 3 DO 6 LET STAROSTI
A) CELODNEVNI PROGRAM DO 9 UR
OD 3 DO 4 LET – homogena mlajši

352,70 EUR

B) POLDNEVNI PROGRAM 4-6 UR
OD 3 DO 4 LET – homogena mlajši,
kombinirana

303,29 EUR

C) CELODNEVNI PROGRAM DO 9 UR
OD 4 DO 6 LET – homogena starejši

305,67 EUR

B) POLDNEVNI PROGRAM 4–6 UR
OD 4 DO 6 LET – homogena starejši

264,48 EUR

3. CENA PREHRANE
A) CENA PREHRANE V CELODNEVNEM
IN POLDNEVNEM PROGRAMU

33,38 EUR

2. člen
Cene programov iz 1. člena sklepa so podlaga za izstavitev računov staršem, za katere Občina Vojnik po veljavnih
predpisih ni dolžna kriti del cene programa in lokalni skupnosti, ki je zavezanka za doplačilo razlike.
Staršem otrok, za katere je Občina Vojnik po veljavnih
predpisih dolžna kriti del cene programa in imajo otroke vpisane v Vrtec Mavrica Vojnik, se plačilo zniža za 6,06%.
3. člen
Starši, ki želijo za svojega otroka ob enomesečni ali
dvomesečni odsotnosti v času poletnih počitnic (julij, avgust) rezervirati mesto v vrtcu, plačajo v mesecu, ko je
otrok odsoten, 40% višine njihovega plačilnega razreda kot
rezervacijo.
Starši, ki otroka izpišejo iz vrtca Mavrica Vojnik ter ga
nato ponovno vpišejo, plačajo za to obdobje, vendar največ
za obdobje dveh mesecev, stroške izpisa iz vrtca v višini
njihovega plačilnega razreda, znižane za stroške neporabljenih živil.
4. člen
V primeru odsotnosti otroka iz vrtca zaradi bolezni neprekinjeno najmanj 30 koledarskih dni se, ob predložitvi
ustreznega zdravniškega potrdila obračuna 10% od prispevka staršev, določenim z odločbo o višini plačila za program
vrtca. To določilo se upošteva za vse starše otrok, za katere
je Občina Vojnik po veljavni zakonodaji dolžna kriti del cene
programa.
5. člen
Z uveljavitvijo tega sklepa prenehajo veljati sklep o
določitvi ekonomskih cen za programe predšolske vzgoje
v Vrtcu Mavrica Vojnik (Uradni list RS, št. 39/06), sklep o
rezervaciji zaradi počitniške odsotnosti otrok, za katere je
Občina Vojnik po veljavnih predpisih dolžna kriti del cene
programa predšolske vzgoje v vrtcu, in stroških začasnega
izpisa iz vrtca Mavrica Vojnik (Uradni list RS, št. 59/06) ter
sklep Občinskega sveta Občine Vojnik s 27. redne seje dne
23. 4. 1997 glede odsotnosti otrok zaradi bolezni.

Stran
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6. člen
Ta sklep se objavi v Uradnem listu RS in se začne uporabljati s 1. 1. 2007.
Št. 03200-0036-2006/11(30)
Vojnik, dne 22. decembra 2006
Župan
Občine Vojnik
Benedikt Podergajs l.r.

6029.

Sklep o enkratni denarni pomoči za
novorojence v Občini Vojnik

Na podlagi 20. člena Statuta Občine Vojnik (Uradni
list RS, št. 59/06, 67/06) je Občinski svet Občine Vojnik na
3. redni seji dne 20. 12. 2006 sprejel

Uradni list Republike Slovenije
8. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu, uporablja pa se za rojene po dnevu uradne
objave sklepa.
Št. 03200-0036-2006/12(30)
Vojnik, dne 22. decembra 2006
Župan
Občine Vojnik
Benedikt Podergajs l.r.

6030.

Na podlagi 18. člena Statuta Občine Vojnik (Uradni list
RS, št. 59/06 in 67/06) ter 23. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 110/02) Občinski svet Občine Vojnik
na svoji 3. seji dne 20. 12. 2006 sprejel

SKLEP
o enkratni denarni pomoči za novorojence
v Občini Vojnik
1. člen
Ta sklep ureja dodeljevanje enkratne denarne pomoči
za novorojence družinam z območja Občine Vojnik, določa
upravičence, višino pomoči, pogoje in postopek za uveljavitev pravice.
2. člen
Enkratna denarna pomoč za novorojenca, je enkratna
denarna pomoč novorojenemu otroku, s katero se družini zagotovijo praviloma dodatna denarna sredstva za pokrivanje
stroškov, ki nastanejo z rojstvom otroka.
3. člen
Upravičenec do denarne pomoči je eden od staršev novorojenca, če sta on in otrok državljana Republike Slovenije
in imata stalno prebivališče v Občini Vojnik.

SKLEP
o ukinitvi javnega dobra
1. člen
S tem sklepom se ukine kot javno dobro parc. št. 1140/2
(pot 303 m2) vpisana v zkv 239 k.o. Loka.
2. člen
Nepremičnina iz 1. člena tega sklepa preneha imeti
značaj javnega dobra in postane lastnina Občine Vojnik,
Keršova 8, Vojnik, matična št. 5880386.
3. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 03200-0036-2006/9(30)
Vojnik, dne 22. decembra 2006
Župan
Občine Vojnik
Benedikt Podergajs l.r.

4. člen
Pravico do denarne pomoči uveljavlja tisti od staršev,
pri katerem otrok živi, oziroma eden od staršev na podlagi
pisnega sporazuma med staršema.
5. člen
Pravica do denarne pomoči za novorojenca se uveljavi
z oddajo vloge ter predložitvijo izpiska iz rojstne matične
knjige za novorojenca pri občinski upravi Občine Vojnik,
Keršova 8, 3212 Vojnik. Rok za vložitev pisne vloge je najkasneje štiri mesece po otrokovem rojstvu.
6. člen
Višina denarne pomoči za vsakega novorojenca po tem
sklepu znaša 140,00 €.
O spremembi višine denarne pomoči odloča občinski
svet.
Sredstva za izplačilo denarne pomoči zagotovi Občina
Vojnik iz proračuna.
7. člen
Upravičencu se znesek pomoči nakaže na njegov transakcijski račun, ki ga navede pri oddaji vloge.

Sklep o ukinitvi javnega dobra

6031.

Sklep o vrednosti točke za izračun in odmero
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča

Na podlagi 10. člena Odloka o nadomestilu za uporabo
stavbnega zemljišča (Uradni list RS, št. 123/00 in 131/03)
je Občinski svet Občine Vojnik na 3. redni seji dne 20. 12.
2006 sprejel

SKLEP
o vrednosti točke za izračun
in odmero nadomestila za uporabo
stavbnega zemljišča
1. člen
Vrednost točke znaša 0,0003 EUR in velja od 1. 1.
2007 dalje.

Uradni list Republike Slovenije

Št.

2. člen
Ta sklep začne veljati naslednji po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 03200-0036-2006/6(2)
Vojnik, dne 20. decembra 2006
Župan
Občine Vojnik
Benedikt Podergajs l.r.

ZAVRČ
6032.

Sklep o začasnem financiranju Občine Zavrč v
obdobju januar–marec 2007

Na podlagi 33. člena Zakona o javnih financah (Uradni
list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU in 110/02
– ZDT-B) in 92. člena Statuta Občine Zavrč (Uradni list RS,
št. 64/99 in 98/04) je Župan Občine Zavrč dne 21. 12. 2006
sprejel

SKLEP
o začasnem financiranju Občine Zavrč
v obdobju januar–marec 2007
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
(vsebina sklepa)
S tem sklepom se določa in ureja začasno financiranje
Občine ZAVRČ (v nadaljevanju: občina) v obdobju od 1. januarja do 31. marca 2007 (v nadaljnjem besedilu: obdobje
začasnega financiranja).
2. člen
(podlaga za začasno financiranje)
Začasno financiranje temelji na proračunu občine za
leto 2006. Obseg prihodkov in drugih prejemkov ter odhodkov in drugih izdatkov občine je določen v skladu z Zakonom
o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01,
30/02, 56/02 – ZJU in 110/02 – ZDT-B; v nadaljevanju: ZJF)
in Odlokom o proračunu Občine Zavrč za leto 2006 (Uradni
list RS, št. 4/06 z dne, 13. 1. 2006; v nadaljevanju: odlok o
proračunu).
2. VIŠINA IN STRUKTURA ZAČASNEGA
FINANCIRANJA
3. člen
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna)
V obdobju začasnega financiranja se prihodki in drugi
prejemki ter odhodki in izdatki splošnega dela proračuna
določijo v naslednjih zneskih:
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Skupina/Podskupina kontov/Konto/Podkonto
I. SKUPAJ PRIHODKI
(70+71+72+73+74)

v EUR
Proračun
januar marec
2007
177.773

138 / 28. 12. 2006 /

TEKOČI PRIHODKI (70+71)
70 DAVČNI PRIHODKI
700 Davki na dohodek in dobiček
703 Davki na premoženje
704 Domači davki na blago in storitve
706 Drugi davki
71 NEDAVČNI PRIHODKI
710 Udeležba na dobičku in dohodki od
premoženja
711 Takse in pristojbine
712 Denarne kazni
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
714 Drugi nedavčni prihodki
72 KAPITALSKI PRIHODKI
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
721 Prihodki od prodaje zalog
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih dolgoročnih sredstev
73 PREJETE DONACIJE
730 Prejete donacije iz domačih virov
731 Prejete donacije iz tujine
74 TRANSFERNI PRIHODKI
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
40 TEKOČI ODHODKI
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
401 Prispevki delodajalcev za socialno
varnost
402 Izdatki za blago in storitve
403 Plačila domačih obresti
409 Rezerve
41 TEKOČI TRANSFERI
410 Subvencije
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom
412 Transferi neprofitnim organizacijam
in ustanovam
413 Drugi tekoči domači transferi
414 Tekoči transferi v tujino
42 INVESTICIJSKI ODHODKI
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI
430 Investicijski transferi
431 Investicijski transferi pravnim in
fizičnim osebam, ki niso proračunski
uporabniki
432 Investicijski transferi proračunskim
uporabnikom
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)
(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN
NALOŽB
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
(750+751+752)
75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
750 Prejeta vračila danih posojil
751 Prodaja kapitalskih deležev

Stran

16151
56.197
47.137
43.408
3.465
264
0
9.060
2.274
602
0
0
6.184
144
144
0

0
0
0
0
121.432
121.432
175.272
58.786
15.800
2.518
38.883
1.585
0
85.622
0
55.443
273
29.906
0
30.804
30.804
60
0
0
60
2.501

0
0
0
0

Stran
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752 Kupnine iz naslova privatizacije
V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
(440+441+442+443)
44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV
440 Dana posojila
441 Povečanje kapitalskih deležev in
naložb
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova
privatizacije
443 Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih osebah
javnega
prava, ki imajo premoženje v svoji lasti
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
C. RAČUN FINANCIRANJA
VII. ZADOLŽEVANJE (500)
50 ZADOLŽEVANJE
500 Domače zadolževanje
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)
55 ODPLAČILA DOLGA
550 Odplačila domačega dolga
IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH
(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
XI. NETO FINANCIRANJE
(VI.+VII.-VIII.-IX.)
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH
DNE 31. 12. 2006
9009 Splošni sklad za drugo

Uradni list Republike Slovenije
0
0

svojega finančnega načrta, določenega v posebnem delu
proračuna.
Nove proračunske postavke lahko neposredni uporabnik odpre le na podlagi 41., 43. in 44. člena ZJF.

0
0

4. OBSEG ZADOLŽEVANJA OBČINE V OBDOBJU
ZAČASNEGA FINANCIRANJA

0

7. člen
(obseg zadolževanja občine)
V obdobju začasnega financiranja se občina Zavrč ne
bo zadolževala.

0

5. KONČNA DOLOČBA

0
0
0
0
0
10.846
10.846
10.846

8. člen
(uveljavitev sklepa)
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije uporablja pa se od 1. januarja
2007 dalje.
Št. 403-02-1/2007
Zavrč, dne 21. decembra 2006
Župan
Občine Zavrč
Miran Vuk l.r.

–8.345
–10.846

ŽETALE

–2.501
8.346

V obdobju začasnega financiranja se lahko prejemki in
izdatki občine povečajo za namenske prejemke in izdatke, ki
so tako opredeljeni s 43. členom ZJF oziroma odlokom o proračunu, če niso načrtovani v začasnem financiranju.

4. člen
(posebni del proračuna)
Finančni načrti neposrednih uporabnikov se določijo
do ravni proračunskih postavk – kontov in so priloga k temu
sklepu ter se objavijo na oglasni deski občine Zavrč.
3. IZVRŠEVANJE ZAČASNEGA FINANCIRANJA
5. člen
(uporaba predpisov)
V obdobju začasnega financiranja se za izvrševanje
začasnega financiranja uporabljajo ZJF, pravilnik, ki ureja
postopke za izvrševanje proračuna Republike Slovenije, zakon, ki ureja izvrševanje proračuna Republike Slovenije in
odlok o proračunu.
6. člen
(prevzemanje in plačevanje obveznosti)
V obdobju začasnega financiranja lahko neposredni
uporabniki prevzemajo in plačujejo obveznosti iz istih proračunskih postavk kot v proračunu preteklega leta.
Neposredni uporabniki lahko v obdobju začasnega
financiranja prevzemajo in plačujejo obveznosti v breme
svojega finančnega načrta samo v okviru pravic porabe iz

6033.

Odlok o spremembi Odloka o proračunu
Občine Žetale za leto 2006

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93 in dopolnite), 29. člena Zakona o javnih
financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02)
in 16. člena Statuta Občine Žetale (Uradni list RS, št. 24/99,
11/01, 05/03, 24/04), je Občinski svet Občine Žetale na 2. redni seji dne 21. 12. 2006 sprejel

ODLOK
o spremembi Odloka o proračunu
Občine Žetale za leto 2006
1. člen
V Odloku o proračunu občine Žetale (Uradni list RS,
št. 35/06) se 2. člen spremeni tako, da se glasi:
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV Proračun leta 2006
Skupina/Podskupina kontov
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
TEKOČI PRIHODKI(70+71)
70 DAVČNI PRIHODKI
700 Davki na dohodek in dobiček
703 Davki na premoženje
704 Domači davki na blago in storitve
706 Drugi davki
71 NEDAVČNI PRIHODKI
710 Udeležba na dobičku in dohodki od
premoženja

v tisoč SIT
326.357
82.135
50.618
35.384
5.093
10.141
30.178
3.215

Uradni list Republike Slovenije
711 Takse in pristojbine
712 Denarne kazni
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
714 Drugi nedavčni prihodki
72 KAPITALSKI PRIHODKI
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
721 Prihodki od prodaje zalog
722 Prihodki od prodaje zemljišč in nematerialnega premoženja
73 PREJETE DONACIJE
730 Prejete donacije iz domačih virov
731 Prejete donacije iz tujine
74 TRANSFERNI PRIHODKI
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev EU
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
40 TEKOČI ODHODKI
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
401 Prispevki delodajalcev za socialne
zadeve
402 Izdatki za blago in storitve
403 Plačila domačih obresti
409 Rezerve
41 TEKOČI TRANSFERI
410 Subvencije
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom
412 Transferi neprofitnim organizacijam in
ustanovam
413 Drugi tekoči domači transferi
414 Tekoči transferi v tujino
42 INVESTICIJSKI ODHODKI
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI
431 Invest. transferi prav. in fiz. oseb, ki
niso prorač. uporab.
432 Invest. transferi proračunskim uporabnikom
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I.-II)
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN
NALOŽB
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
(750+751+752)
75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
750 Prejeta vračila danih posojil
751 Prodaja kapitalskih deležev
752 Kupnina iz naslova privatizacije
V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV(440+441+442)
44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV
440 Dana posojila
441 Povečanje kapitalskih deležev in
naložb
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova
privatizacije

Št.

400
50
2.350
24.163

580
580
244.981
242.948
2.033
333.393
94.528
14.510
2.485
64.183
13.350

5.200
17.286
121.252
121.252
49.381
21.700
27.681
–7.036

Stran

VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
C RAČUN FINANCIRANJA
Skupina/Podskupina kontov
VII. ZADOLŽEVANJE(500)
50 ZADOLŽEVANJE
500 Domače zadolževanje
VIII. ODPLAČILO DOLGA (550)
55 ODPLAČILO DOLGA
550 Odplačilo domačega dolga
IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV
NA RAČUNU (I+IV.+VII.-II-V-VIII.)
X. NETO ZADOLŽEVANJE(VII.-VIII.)
XI. NETO FINANCIRANJE
(VI.+VII.-VIII.-IX=-III.)
XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH
DNE 31. 12. 2005

16153

4.500
4.500
4.500
–11.536
–4.500
7.036
7.036

2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Urad
nem listu RS, uporablja pa se za proračunsko leto 2006.

Št. 032-0002/2006
Žetale, dne 21. decembra 2006
Župan
Občine Žetale
Anton Butolen l.r.

63.732
2.400
38.846
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6034.

Sklep o začasnem financiranju Občine Žetale v
obdobju januar–marec 2007

Na podlagi 33. člena Zakona o javnih financah (Uradni
list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU in 110/02
– ZDT-B) in 16. in 79. člena statuta Občine Žetale (Uradni list
RS, št. 24/99,11/01,5/03 in 24/04) je župan Občine Žetale
dne 21. 12. 2006 sprejel

SKLEP
o začasnem financiranju Občine Žetale
v obdobju januar–marec 2007
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
S tem sklepom se določa in ureja začasno financiranje
Občine Žetale v obdobju od 1. januarja do 31. marca 2007.
2. člen
Začasno financiranje temelji na proračunu občine za
leto 2006. Obseg prihodkov in drugih prejemkov ter odhodkov in drugih izdatkov občine je določen v skladu z Zakonom
o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01,
30/02, 56/02 – ZJU in 110/02 – ZDT-B; v nadaljevanju: ZJF)
in Odlokom o proračunu Občine Žetale za leto 2006 (Uradni
list RS, št. 35/06; v nadaljevanju: odlok o proračunu).
2. VIŠINA IN STRUKTURA ZAČASNEGA FINANCIRANJA
3. člen
V obdobju začasnega financiranja se prihodki in drugi
prejemki ter odhodki in izdatki splošnega dela proračuna
določijo v naslednjih zneskih:

Stran
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A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Skupina/Podskupina kontov/Konto/Podkonto
I. SKUPAJ PRIHODKI
(70+71+72+73+74)
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
70 DAVČNI PRIHODKI
700 Davki na dohodek in dobiček
703 Davki na premoženje
704 Domači davki na blago in storitve
706 Drugi davki
71 NEDAVČNI PRIHODKI
710 Udeležba na dobičku in dohodki od
premoženja
711 Takse in pristojbine
712 Denarne kazni
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
714 Drugi nedavčni prihodki
72 KAPITALSKI PRIHODKI
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
721 Prihodki od prodaje zalog
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih dolgoročnih sredstev
73 PREJETE DONACIJE
730 Prejete donacije iz domačih virov
731 Prejete donacije iz tujine
74 TRANSFERNI PRIHODKI
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
II. SKUPAJODHODKI (40+41+42+43)
40 TEKOČI ODHODKI
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
401 Prispevki delodajalcev za socialno
varnost
402 Izdatki za blago in storitve
403 Plačila domačih obresti
409 Rezerve
41 TEKOČI TRANSFERI
410 Subvencije
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom
412 Transferi neprofitnim organizacijam
in ustanovam
413 Drugi tekoči domači transferi
414 Tekoči transferi v tujino
42 INVESTICIJSKI ODHODKI
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI
430 Investicijski transferi
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN
NALOŽB
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)

Uradni list Republike Slovenije
v EUR
Proračun januar–marec
2007
228.329
74.259
62.592
56.749
1.179
4.664

75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
750 Prejeta vračila danih posojil
751 Prodaja kapitalskih deležev
752 Kupnine iz naslova privatizacije
V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
(440+441+442+443)
44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV
440 Dana posojila
441 Povečanje kapitalskih deležev in
naložb

11.667

442 Poraba sredstev kupnin iz naslova
privatizacije

2.613
425

443 Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih osebah
javnega prava, ki imajo premoženje v
svoji lasti

283
8.346

VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
C. RAČUN FINANCIRANJA
VII. ZADOLŽEVANJE (500)
50 ZADOLŽEVANJE
500 Domače zadolževanje

154.070
154.070
223.561
92.565
14.697
2.742
61.910
13.216
61.119
1.311

VIII. ODPLAČILADOLGA(550)

4.768

55 ODPLAČILA DOLGA

4.768

550 Odplačila domačega dolga

4.768

IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH
(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)

–4.768

XI. NETO FINANCIRANJE
(VI.+VII.-VIII.-IX.)

–4.768

STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH
DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA
9009 Splošni sklad za drugo
V obdobju začasnega financiranja se lahko prejemki in
izdatki občine povečajo za namenske prejemke in izdatke, ki
so tako opredeljeni s 43. členom ZJF oziroma odlokom o proračunu, če niso načrtovani v začasnem financiranju.

40.774

3. IZVRŠEVANJE ZAČASNEGA FINANCIRANJA

1.040
17.994

4. člen
V obdobju začasnega financiranja se za izvrševanje
začasnega financiranja uporabljajo ZJF, pravilnik, ki ureja
postopke za izvrševanje proračuna Republike Slovenije, zakon, ki ureja izvrševanje proračuna Republike Slovenije in
odlok o proračunu.

49.012
49.012
20.865
20.865
4.768

5. člen
V obdobju začasnega financiranja lahko neposredni
uporabniki prevzemajo in plačujejo obveznosti iz istih proračunskih postavk kot v proračunu preteklega leta.
Neposredni uporabniki lahko v obdobju začasnega
financiranja prevzemajo in plačujejo obveznosti v breme
svojega finančnega načrta samo v okviru pravic porabe iz
svojega finančnega načrta, določenega v posebnem delu
proračuna.
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Št.

Št. 062-02-0026/2006
Žetale, dne 21. decembra 2006
Župan
Občine Žetale
Anton Butolen l.r.

6035.

Sklep o določitvi vrednosti točke za odmero
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča
za leto 2007

Na podlagi 58. in 61. člena Zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list RS, št. 18/84, 32/85 in 33/89) v zvezi s
56. členom Zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list RS,
št. 44/97) ter 16. členom Statuta Občine Žetale in na podlagi 28. člena Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega
zemljišča v občini Žetale (Uradni list RS, št. 6/00. 76/00 in
54/04) je Občinski svet občine Žetale na 2. redni seji dne
21. 12. 2006 sprejel

SKLEP
o določitvi vrednosti točke za odmero
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča
za leto 2007
I.
Vrednost točke za nadomestilo za uporabo stavbnega
zemljišča v občini Žetale znaša za leto 2007 znaša 0,60 SIT
oziroma 0,0025 EUR (informativni izračun preračunano po
centralnem paritetnem tečaju 239,640 SIT =1 EUR).
II.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

A) BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Skupina/Podskupina kontov
I.

70

71

72

74

II.
40

41

ŽUŽEMBERK
6036.

Odlok o spremembi Odloka o proračunu
Občine Žužemberk za leto 2006 – rebalans 2

Na podlagi 3. člena Zakona o financiranju občin (uradno
prečiščeno besedilo) /ZFO-UPB1/ (Uradni list RS, št. 32/06),
20. člena Zakona o lokalni samoupravi (uradno prečiščeno
besedilo) /ZLS-UPB1/ (Uradni list RS, št. 100/05), 40. člena
Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00,
79/01, 30/02 in 56/02) in 17. člena Statuta Občine Žužemberk (Uradni list RS, št. 34/99, 63/00 in 93/00) je na predlog
župana Občinski svet Občine Žužemberk na 2. redni seji dne
22. 12. 2006 sprejel

16155

1. člen
V Odloku o proračunu Občine Žužemberk za leto 2006
(Uradni list RS, št. 16/05, 52/06), (v nadaljnjem besedilu:
odlok) se spremeni 2. člen tako, da se glasi:
»Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se
določa v naslednjih zneskih:

Št. 032-0002/2006-4
Žetale, dne 21. decembra 2006
Župan
Občine Žetale
Anton Butolen l.r

Stran

ODLOK
o spremembi Odloka o proračunu Občine
Žužemberk za leto 2006 – rebalans 2

4. KONČNA DOLOČBA
6. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja 2007 dalje.
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42

43

III.

SKUPAJ PRIHODKI
(70+71+72+73+74)
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
DAVČNI PRIHODKI
700 Davki na dohodek in dobiček
703 Davki na premoženje
704 Domači davki na blago in
storitve
NEDAVČNI PRIHODKI
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja
711 Takse in pristojbine
712 Denarne kazni
713 Prihodki od prodaje blaga in
storitev
714 Drugi nedavčni prihodki
KAPITALSKI PRIHODKI
720 Prihodki od prodaje osnovnih
sredstev
722 Prihodki od prodaje zemljišč in
neopredmetenih dolg. sredstev
TRANSFERNI PRIHODKI
740 Transferni prihodki iz drugih
javnofinančnih institucij
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
TEKOČI ODHODKI
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost
402 Izdatki za blago in storitve
409 Rezerve
TEKOČI TRANSFERI
410 Subvencije
411 Transferi posameznikom in
gospodinjstvom
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
413 Drugi tekoči domači transferi
INVESTICIJSKI ODHODKI
420 Nakup in gradnja osnovnih
sredstev
INVESTICIJSKI TRANSFERI
431 Investicijski transferi pravnim in
fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)
(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)

v tisoč
tolarjev
836.097
306.539
267.659
191.300
36.109
40.250
38.880
18.374
900
1.975
0
17.631
23.013
17.513
5.500
506.545
506.545
1.026.145
199.896
34.408
6.225
159.263
0
275.916
8.698
205.699
15.224
46.295
386.422
386.422
163.911
160.858
3.053
– 190.048

Stran

16156 /

Št.

138 / 28. 12. 2006

Uradni list Republike Slovenije

B) RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH
DELEŽEV (750+751+752)
75
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
750 Prejeta vračila danih posojil
751 Prodaja kapitalskih deležev
752 Kupnine iz naslova privatizacije
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
(440+441+442)
44
DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV
440 Dana posojila
441 Povečanje kapitalskih deležev
in naložb
442 Poraba sredstev kupnin iz
naslova privatizacije
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH
DELEŽEV (IV.-V.)
C) RAČUN FINANCIRANJA
VII.
ZADOLŽEVANJE (500)
50
ZADOLŽEVANJE
500 Domače zadolževanje
VII.
ODPLAČILA DOLGA (550)
55
ODPLAČILA DOLGA
550 Odplačila domačega dolga
IX.
SPREMEMBA STANJA
SREDSTEV NA RAČUNU
(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
XI.
NETO FINANCIRANJE
(VI.+VII.-VIII.-IX.= -III)
XII.
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA
LETA

6037.
75
75
75
0
0
0
0
0
0
0
75
128.000
128.000
128.000
0
0
0

– 61.973
0
190.048
61.973
«.

2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-2752/2006-100
Žužemberk, dne 22. decembra 2006
Župan
Občine Žužemberk
Franc Škufca l.r.

Sklep o vrednosti točke za izračun
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča

Na podlagi 61. člen Zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list RS, št. 18/84, 32/85, 33/89), 21. in 50. člena Zakona
o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94), 17. člena
Statuta Občine Žužemberk (Uradni list RS, št. 34/99, 63/00
in 93/00) in 12. člena Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Žužemberk je Občinski
svet Občine Žužemberk na svoji 2. seji dne 22. 12. 2006
sprejel

SKLEP
o vrednosti točke za izračun nadomestila za
uporabo stavbnega zemljišča
1. člen
Vrednost točke, ki bo osnova za izračun nadomestila za
uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Žužemberk
za leto 2007 znaša:
– za stanovanja in počitniške hiše ter garaže zasebnih
lastnikov: (0.0392012 SIT) 0.000164 €
– za objekte družbene dejavnosti: (0.0248611 SIT)
0.000104 €
– za poslovne površine v stavbah, ki se uporabljajo in
nezazidana stavbna zemljišča v uporabi podjetja: (0.0497046
SIT) 0.000207 €
– nezazidana stavbna zemljišča – fizične osebe:
(0.0093771 SIT) 0.000039 €
– nezazidana stavna zemljišča – OLN sejmišče, KLEK
(0.0160096 SIT) 0.000067 €.
Določena mesečna vrednost točke nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča se uporabi za odmero nadomestila
za pravne in fizične osebe.
2. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1.
2007 dalje.
Št. 032-2753/2006-100
Žužemberk, dne 22. decembra 2006
Župan
Občine Žužemberk
Franc Škufca l.r.
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POPRAVKI
6038.

Tehnični popravek Odloka o prostorskih
ureditvenih pogojih za morfološko celoto
urbanistične zasnove mesta Kranja

Tehnični popravek
V Odloku o prostorskih ureditvenih pogojih za morfološko celoto urbanistične zasnove mesta Kranja (Uradni list
RS, št. 72/04, 79/04 – popr., 68/05 in 22/06 – popr.) se, v
digitalnem grafičnem prikazu na listu Kranj 48, del severne
meje morfološke enote z oznako Ža-S2 pravilno zariše, tako
da poteka po severni meji parcel št. 2937/9 in 2937/6 k.o.
Žabnica.
Št. 35003-0019/2002-48/01
Kranj, dne 21. decembra 2006
Župan
Mestne občine Kranj
Damjan Perne l.r.

6039.

Tehnični popravek Odloka o spremembah in
dopolnitvah zazidalnega načrta za območje
urejanja V1I/2 Vrtec Vrhnika

Na podlagi Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS,
št. 110/02, (8/03 – popr.), 85/03 – ZZK-1) in 20. člena Statuta
Občine Vrhnika (Uradni list RS, št. 99/99, 39/00, 36/01) je
Občinski svet Občine Vrhnika na 1. izredni seji dne 21. 12.
2006 sprejel

TEHNIČNI POPRAVEK
Odloka o spremembah in dopolnitvah
zazidalnega načrta za območje urejanja V1I/2
Vrtec Vrhnika
1. člen
Drugi odstavek 12. člena Odloka o spremembah in dopolnitvah zazidalnega načrta za območje urejanja V1I/2 Vrtec
Vrhnika (Uradni list RS, št. 65/97, 29/06) se pravilno glasi:
»(2) Med šolo in vrtcem je parkirišče za zaposlene:
16 PM za vrtec in 16 PM za šolo. 50 parkirnih mest za starše
je zagotovljenih na povečanem javnem parkirišču med šolo
in športnim parkom.«.
Št. 3505-35/2006 (5-08)
Vrhnika, dne 22. decembra 2006
Župan
Občine Vrhnika
dr. Marjan Rihar l.r.

Stran

16157

Stran

16158 /

Št.
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VSEBINA
5898.

5899.
5978.
5979.
5980.

5981.
5982.
5983.
5984.
5985.
5986.
5987.
5988.

5989.
5990.

5991.

5992.
5993.
5994.
5995.
5996.
5997.

5900.
5901.

5902.

DRŽAVNI ZBOR

5903.

Odlok o programu varstva in razvoja parka Škocjanske jame za obdobje 2006–2010 (OdPVRPŠJ)
15649

5904.

VLADA

5905.

Odločba o imenovanju Maše Podlipnik za okrožno
državno tožilko na Okrožnem tožilstvu v Ljubljani
Uredba o spremembah Uredbe o varnostnem
preverjanju in izdaji dovoljenj za dostop do tajnih
podatkov
Uredba o sofinanciranju zavarovalnih premij za
zavarovanje kmetijske proizvodnje za leto 2007
Uredba o državnem lokacijskem načrtu za prenosni plinovod (R25 D) od odcepa na magistralnem
plinovodu M2 pri Šentrupertu do Termoelektrarne
Šoštanj v Šoštanju
Uredba o določitvi zunanje meje priobalnega zemljišča na nekaterih zemljiških parcelah ob potoku
Koren v Mestni občini Nova Gorica
Uredba o določitvi zunanje meje priobalnega zemljišča na nekaterih zemljiških parcelah ob potoku
Vrtojbica v občini Šempeter - Vrtojba
Uredba o določitvi zunanje meje priobalnega zemljišča na nekaterih zemljiških parcelah na otoku
na ribniku pri Blagovni v občini Šentjur
Odlok o preoblikovanju javnega zdravstvenega
zavoda Klinični center v javni zdravstveni zavod
Univerzitetni klinični center
Uredba o razveljavitvi Uredbe o izvajanju 38. člena
Zakona o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leto 2006 in 2007
Uredba o določitvi obdobja, v katerem se ne plačuje trošarina na električno energijo
Sklep o preračunu vrednosti točke iz tolarjev v euro
v Zakonu o upravnih taksah
Sklep o določitvi zneska za nadomestilo in za enoto obremenitve za okoljsko dajatev za onesnaževanje okolja zaradi nastajanja odpadne električne
in elektronske opreme za leto 2007
Sklep o določitvi zneska okoljske dajatve zaradi
nastajanja izrabljenih motornih vozil za leto 2007
Sklep o določitvi zneska za nadomestilo in za
enoto obremenitve za okoljsko dajatev za onesnaževanje okolja zaradi nastajanja izrabljenih gum za
leto 2007
Sklep o določitvi zneska za nadomestilo in za enoto obremenitve za okoljsko dajatev za onesnaževanje okolja zaradi nastajanja odpadne embalaže
za leto 2007
Sklep o določitvi zneska okoljske dajatve zaradi
uporabe mazalnih olj in tekočin za leto 2007
Sklep o določitvi cene za enoto obremenitve okolja
z emisijo ogljikovega dioksida za leto 2007
Sklep o določitvi cene za enoto obremenitve tal za
leto 2007
Sklep o določitvi cene za enoto obremenitve voda
za leto 2007
Sklep o določitvi cene za osnove vodnih povračil
za rabo vode, naplavin in vodnih zemljišč za leto
2007
Sklep o določitvi izhodiščnih cen strojnih in prevoz
nih storitev obvezne državne gospodarske javne
službe na področju urejanja voda v letu 2007

MINISTRSTVA

15665
5906.
15957
15974

15982

5907.
5908.

15991
5909.
15994
5910.
15994
5911.
15995
5912.
15998
15999
15999

5913.
5914.
5915.

15999
16000

5916.
5917.

16000

5918.
5919.

16000
16000
16001
16001
16001
16001

5920.
5921.
5922.
5923.
5924.
5998.
5999.

16002

Pravilnik o podračunih ter načinu plačevanja obvez
nih dajatev in drugih javnofinančnih prihodkov
15665
Pravilnik o načinu in postopkih za izvedbo redenominacije posameznih vrst nematerializiranih
dolžniških vrednostnih papirjev državnega proračuna
15762
Pravilnik o obvestilu za uveljavljanje olajšave za
vzdrževane družinske člane pri izračunu akontacije
dohodnine
15767

6000.
6001.
6002.
6003.

Pravilnik o obrazcu za napoved za odmero davka
od prejetega darila
Pravilnik o obrazcu za obračun davčnega odtegljaja pri dobitkih od klasičnih iger na srečo
Pravilnik o spremembah Pravilnika o načinu vpisovanja podatkov, potrebnih za spremljanje upravljanja likvidnosti sistema enotnega zakladniškega
računa
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih
dolgoročnih sredstev in opredmetenih osnovnih
sredstev
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o
hrambi začasno zasežene gotovine in vrednostnih
papirjev
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika
o načinu in postopku vodenja računov neposrednih
in posrednih uporabnikov državnega in občinskih
proračunov pri Upravi Republike Slovenije za javna plačila
Pravilnik o prenosu denarnih sredstev v valuti euro
s transakcijskih računov posrednih uporabnikov
državnega in občinskih proračunov
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o
razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov
pravnih oseb javnega prava
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika
o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava
Pravilnik o obrazcih za obračun davčnih odtegljajev
ter o načinu in rokih predložitve obrazcev davčnemu organu
Navodilo o valuti poročanja za davčne in carinske
namene
Pravilnik o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati zdrav
stveni zavodi in zasebni zdravstveni delavci za
izvajanje programov specializacij
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika
o posebnem delu strokovnega izpita za inšpektorja Inšpektorata Republike Slovenije za notranje
zadeve
Pravilnik o spremembi Pravilnika o označbi geografskega porekla Kostelska rakija
Pravilnik o določitvi vrednosti točke za ugotovitev
vrednosti stanovanja
Pravilnik o merah in masah vozil v cestnem
prometu
Pravilnik o spremembi Pravilnika o ravnanju ob
izrednih dogodkih
Pravilnik o spremembi Pravilnika o zavorah, varnostnih napravah in opremi železniških vozil
Pravilnik o spremembi Signalnega pravilnika
Pravilnik o spremembah Pravilnika o vzdrževanju
železniških vozil
Sklep razširjene komisije EUROCONTROL št. 93
o spremembi pogojev uporabe sistema pristojbin
na zračnih poteh in plačilnih pogojev
Odločba o soglasju k dopolnitvi Akta o ustanovitvi
Ustanove – Centra za evropsko prihodnost
Pravilnik o uveljavljanju davčnih olajšav za vlaganja v raziskave in razvoj
Pravilnik o določitvi povezanih subjektov, ki delujejo kot organi oblasti ali katerih vlogo priznava
mednarodna pogodba
Pravilnik o določitvi ozemelj, ki uporabljajo ukrepe,
ki ustrezajo ali so enaki tistim, ki jih določa Direktiva Sveta 2003/48/ES
Pravilnik o postopku in načinu nakazovanja dohodnine občinam
Pravilnik o spremembi Pravilnika o programski klasifikaciji izdatkov občinskih proračunov
Pravilnik o obrazcu vloge za uveljavljanje oprostitev za izračun akontacije dohodnine od katastrskega dohodka

15770
15776

15778

15784
15785

15785
15785
15786
15789
15793
15830
15830

15834
15834
15835
15835
15846
15846
15846
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15855
15855
16008
16015
16016
16016
16017
16022
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6004.

6005.
6006.

6007.
6008.
6009.
6010.
6011.
6012.

6013.

6014.
6015.
6016.
6017.
6018.
6019.
6020.

5925.

5926.

5927.
5928.
5929.
5930.

5931.
5932.

Pravilnik o obrazcu za priglasitev ugotavljanja
davčne osnove od dohodka iz osnovne kmetijske
in osnovne gozdarske dejavnosti na podlagi dejanskih prihodkov in odhodkov oziroma dejanskih
prihodkov in normiranih odhodkov
Pravilnik o obrazcih za napovedi za odmero akontacije dohodnine in o obrazcih za napovedi za
odmero dohodnine od dohodka iz kapitala
Pravilnik o obrazcu zahtevka za zmanjšanje davčne osnove od dohodka iz zaposlitve (iz drugega
pogodbenega razmerja) zaradi uveljavljanja dejanskih stroškov
Pravilnik o obrazcu za prijavo podatkov o vodnem
plovilu oziroma prijavo sprememb podatkov o vodnem plovilu
Pravilnik o obrazcu za napoved za odmero davka
na promet nepremičnin
Pravilnik o obrazcu za priglasitev davčne obravnave ob prenehanju opravljanja dejavnosti in nadaljevanju po drugi osebi
Pravilnik o poslovnih knjigah in drugih davčnih evidencah za fizične osebe, ki opravljajo dejavnost
Pravilnik o obrazcih za obračun prispevkov za socialno varnost
Pravilnik o obrazcu zahtevka za zmanjšanje davčne osnove od dohodka iz oddajanja premoženja v
najem zaradi uveljavljanja dejanskih stroškov vzdrževanja premoženja, ki ohranja uporabno vrednost
premoženja (za nerezidente)
Pravilnik o obrazcu obvestila o uveljavljanju davčne
osnove po 84. členu ZDoh-2 od obresti od dolgoročno vezanih denarnih sredstev in dolgoročnega
varčevanja pri bankah in hranilnicah
Pravilnik o obrazcu za obračun davčnih odtegljajev
od plačil dohodkov rezidentov in nerezidentov in
načinu predložitve obrazca davčnemu organu
Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Krka (2005–2014)
Pravilnik o spremembi Odredbe o enostavnih tlačnih posodah
Pravilnik o spremembi Pravilnika o tlačni opremi
Pravilnik o spremembi Pravilnika o premični tlačni
opremi
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Odredbe o
metodah kvantitativne analize dvokomponentnih
mešanic tekstilnih vlaken
Program priprave državnega lokacijskega načrta
za letališče Cerklje ob Krki

Št.
5933.

16025

5934.

16028

16078
16082

5935.
5936.

16087

5937.

16100

5938.

16108
16110

6021.

16118

5939.
5940.

16122

6022.

16126
16132

Stran

16159

Akt o določitvi omrežnine za distribucijsko omrežje
zemeljskega plina na geografskem območju Občine Vrhnika
Akt o določitvi omrežnine za distribucijsko omrežje
zemeljskega plina na geografskem območju Mestne občine Nova Gorica, Občine Šempeter - Vrtojba, Občine Ajdovščina, Občine Vipava, Občine
Logatec, Občine Kamnik, Občine Bled, Občine
Vojnik, Mestne občine Ptuj, Občine Rogaška Slatina, Občine Krško, Občine Brežice, Občine Zagorje
ob Savi, Občine Laško, Občine Radeče, Občine
Štore in Občine Šentjur
Poročilo o gibanju plač za oktober 2006
Akt o določitvi omrežnine za distribucijsko omrežje
zemeljskega plina na geografskem območju Občine Novo mesto
Akt o določitvi omrežnine za distribucijsko omrežje
zemeljskega plina na geografskem območju Mestne občine Velenje
Akt o določitvi omrežnine za distribucijsko omrežje
zemeljskega plina na geografskem območju Mestne občine Slovenj Gradec
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika
o obrazcih in listinah za uresničevanje obveznega
zdravstvenega zavarovanja

15906

15907
15908
15908
15910
15911
16139

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE

Pravilnik o javni priobčitvi glasbenih del
15912
Znesek minimalne premije kolektivnega dodatnega
pokojninskega zavarovanja za javne uslužbence
za leto 2007
15918
Popravek h Kolektivni pogodbi za tekstilne, oblačilne, usnjarske in usnjarsko-predelovalne dejavnosti
(KPtoupd) o načinu usklajevanja plač, povračilu
stroškov v zvezi z delom in regresu za letni dopust,
podpisani v Ljubljani dne 15. 11. 2006 in objavljeni
v Uradnem listu RS, št. 127/06 z dne 7. 12. 2006 16145

OBČINE

16132
16133

BOHINJ

16133

5941.

Sklep o začasnem financiranju Občine Bohinj v
obdobju januar–marec 2007
15921

16133

5942.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč za območje Mestne občine Celje
15922

5943.

Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za
uporabo stavbnega zemljišča za leto 2007
15923
Sklep o spremembi Sklepa o imenovanju Občinske
volilne komisije Občine Cerkno
15923

16135

USTAVNO SODIŠČE

Odločba o razveljavitvi sodb Vrhovnega sodišča in
Upravnega sodišča ter odpravi odločbe Ministrstva
za okolje in prostor
15856

5944.

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN
ORGANIZACIJE

5945.

Splošni akt o načinu ugotavljanja pokritosti prebivalstva na območju Republike Slovenije z analognimi prizemnimi radijskimi ali televizijskimi programi, ki se razširjajo po radijskih frekvencah za
analogno radiodifuzijo
Metodološko navodilo za predložitev letnih poročil
pravnih oseb javnega prava
Metodološko navodilo za predložitev letnih poročil
nepridobitnih organizacij – pravnih oseb zasebnega prava
Navodilo o vsebini, načinu in rokih, v katerih izvajalci plačilnega prometa zagotavljajo podatke za
statistične in druge z zakoni določene namene
Navodilo o načinu, postopkih in udeležencih za
izvajanje statističnega raziskovanja o prejemkih
na račune in o izdatkih z računov poslovnih subjektov
Akt o določitvi omrežnine za prenosno omrežje
zemeljskega plina
Akt o določitvi omrežnine za distribucijsko omrežje
zemeljskega plina na geografskem območju Mestne občine Maribor
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5946.
15857

CELJE

CERKNO

ČRNA NA KOROŠKEM

Pravilnik o enkratni denarni pomoči za novorojence
v Občini Črna na Koroškem
15924
Sklep o določitvi cen programov vzgoje in varstva
predšolskih otrok v vrtcu Črna na Koroškem in
Žerjav za leto 2007
15924

DIVAČA

5947.

Sklep o določitvi cene storitev posameznih faz
ravnanja z odpadki
15925

15863

5948.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Dolenjske Toplice za leto 2006
15926

15874

5949.

15883

5950.

15904

5951.

15905

5952.

15858

DOLENJSKE TOPLICE
IVANČNA GORICA

Sklep o začasnem financiranju Občine Ivančna
Gorica v obdobju januar–marec 2007
15927

KRANJ

Odlok o občinskih taksah v Mestni občini Kranj

LJUBLJANA

15930

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o stalnih komisijah in stalnih odborih Mestnega sveta
Mestne občine Ljubljana
15932
Odlok o spremembah Odloka o denarni pomoči
15933

Stran
5953.
5954.

5955.

5956.
5957.
5958.
5959.

5960.

5961.
5962.

6023.
6024.

16160 /

Št.
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Odredba o spremembi in dopolnitvi Odredbe o
določitvi javnih parkirnih površin, kjer se plačuje
parkirnina
15935
Odredba o spremembah in dopolnitvah Odredbe o
višini parkirnine in načinu plačila
15935

5973.

POLZELA

6026.

Sklep o začasnem financiranju Občine Vipava v
letu 2007
16147

5974.

Odlok o ustanovitvi delovnih teles Občinskega sveta Občine Vitanje
15950

6027.

Sklep o začasnem financiranju Občine Vojnik v
obdobju januar–marec 2007
Sklep o določitvi ekonomskih cen za programe
predšolske vzgoje v Vrtcu Mavrica Vojnik
Sklep o enkratni denarni pomoči za novorojence v
Občini Vojnik
Sklep o ukinitvi javnega dobra
Sklep o vrednosti točke za izračun in odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča

Odlok o programu opremljanja zemljišč za gradnjo
v območju »zaselka Breg«
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu tovarne nogavic
Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča
Sklep za enkratno denarno pomoč za novorojence
v letu 2007

15937
15940
15940
15940

RAZKRIŽJE

6029.

ROGATEC

6030.
6031.

Odlok o povprečnih stroških komunalnega urejanja
stavbnih zemljišč
15941
Sklep o uskladitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Rogatec za leto 2007
15941

SEŽANA

Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za
uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine
Sežana za leto 2007
16145
Sklep o vrednosti točke za izračun komunalne
takse za oglaševanje na objektih ali napravah za
oglaševanje na območju Občine Sežana
16145

SLOVENSKA BISTRICA

6025.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Šalovci za leto 2006
16146
Sklep o začasnem financiranju Občine Šalovci v
obdobju januar–marec 2007
15942
Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Šalovci za leto 2007
15944

5966.
5967.
5968.
5969.

5970.

6028.

Sklep o začasnem financiranju Občine Razkrižje v
letu 2007
15940

Sklep o začasnem financiranju Občine Slovenska
Bistrica v obdobju januar-marec 2007
15941

5965.

5972.

Sklep o začasnem financiranju javne porabe Občine Velika Polana v letu 2007
15949
Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za
uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine
Velika Polana za leto 2007
15949
Sklep o imenovanju podžupana Občine Velika Polana
15950

MAKOLE

Sklep o začasnem financiranju Občine Makole v
obdobju januar–marec 2007
15936

5963.

5964.

5971.

ŠALOVCI

ŠKOCJAN

Sklep o vrednosti točke za obračun nadomestila za
uporabo stavbnega zemljišča za območje Občine
Škocjan za leto 2007
15944
Sklep o vzpostavitvi javnega dobra
15944

5975.
5976.
5977.

VIPAVA

VITANJE

VOJNIK

16147
16149
16150
16150
16150

VRHNIKA

Sklep o začasnem financiranju Občine Vrhnika in
Občine Log - Dragomer v obdobju januar–marec
2007
15953
Tarifni sistem za distribucijsko omrežje zemeljskega plina Komunalnega podjetja Vrhnika, d.d.
15955
Sklep o javni razgrnitvi predloga Odloka o občinskem lokacijskem načrtu za trgovino Hofer na
Vrhniki
15956

ZAVRČ

6032.

Sklep o začasnem financiranju Občine Zavrč v
obdobju januar–marec 2007
16151

6033.

Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine
Žetale za leto 2006
16152
Sklep o začasnem financiranju Občine Žetale v
obdobju januar–marec 2007
16153
Sklep o določitvi vrednosti točke za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto
2007
16155

6034.
6035.

6036.
6037.

ŽETALE

ŽUŽEMBERK

Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine
Žužemberk za leto 2006 – rebalans 2
16155
Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za
uporabo stavbnega zemljišča
16156

ŠTORE

Sklep o začasnem financiranju Občine Štore v
obdobju januar–marec 2007
15945
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu Lipa - Štore
15945

6038.

VELIKA POLANA

6039.

Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine
Velika Polana za leto 2006
15948

POPRAVKI

Tehnični popravek Odloka o prostorskih ureditvenih
pogojih za morfološko celoto urbanistične zasnove
mesta Kranja
16157
Tehnični popravek Odloka o spremembah in dopolnitvah zazidalnega načrta za območje urejanja
V1I/2 Vrtec Vrhnika
16157
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