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Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona
o državni upravi (ZDU-1l)

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena
in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije
izdajam

UKAZ
o razglasitvi Zakona o spremembah
in dopolnitvah Zakona o državni upravi
(ZDU-1l)
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona
o državni upravi (ZDU-1l), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 5. decembra 2014.
Št. 003-02-10/2014-6
Ljubljana, dne 15. decembra 2014
Borut Pahor l.r.
Predsednik
Republike Slovenije

ZAKON
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA
O DRŽAVNI UPRAVI
(ZDU-1l)
1. člen
V Zakonu o državni upravi (Uradni list RS, št. 113/05
– uradno prečiščeno besedilo, 126/07 – ZUP E, 48/09, 8/10
– ZUP-G, 8/12 – ZVRS-F, 21/12, 47/13 in 12/14) se v prvem
odstavku 17. člena doda drugi stavek, ki se glasi: »V ministrstvu, pristojnem za finance, se lahko imenujejo največ štirje
državni sekretarji.«.
2. člen
V 29. členu se črtata besedi »javnih naročil,«.
3. člen
V 30. členu se za besedama »in konkurenčnosti,« dodata
besedi »socialnega podjetništva,«.
4. člen
32. člen se spremeni tako, da se glasi:

Leto XXIV

»32. člen
(ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano)
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano opravlja
naloge na področjih kmetijstva, razvoja podeželja, prehrane,
varstva rastlin, veterinarstva in zootehnike, gozdarstva, lovstva,
ribištva, varnosti ter kakovosti krme in hrane oziroma živil,
uporabe materialov, ki prihajajo v stik z živili v postopkih pridelave, predelave in distribucije živil, ter varnosti in kakovosti živil
oziroma hrane v gostinski dejavnosti, institucionalnih obratih
prehrane in obratih za prehrano na delu.«.
5. člen
V 34. členu se za besedo »migracij« vejica nadomesti s
piko, besedilo »javne uprave, sistemskega urejanja organiziranosti in delovanja javnega sektorja, sistema javnih uslužbencev, plačnega sistema v javnem sektorju, volilne in referendumske zakonodaje, sistemskega urejanja splošnega upravnega
postopka, upravnega poslovanja, elektronskega poslovanja
javne uprave, dostopa do informacij javnega značaja, delovanja
nevladnih organizacij, lokalne samouprave, kakovosti javne
uprave, boljše zakonodaje ter odprave administrativnih ovir«
pa se črta.
6. člen
Za 34. členom se doda nov 34.a člen, ki se glasi:
»34.a člen
(ministrstvo za javno upravo)
Ministrstvo za javno upravo opravlja naloge na področjih
javne uprave, sistemskega urejanja organiziranosti in delovanja
javnega sektorja, sistema javnih uslužbencev, plačnega sistema v javnem sektorju, javnih naročil, volilne in referendumske
zakonodaje, sistemskega urejanja splošnega upravnega postopka, sistemskega urejanja upravnih taks, upravnega poslovanja, upravljanja z informacijsko komunikacijskimi sistemi in
zagotavljanja elektronskih storitev javne uprave, dostopa do
informacij javnega značaja, integritete in preprečevanja korupcije v javnem sektorju, delovanja nevladnih organizacij, lokalne
samouprave, kakovosti javne uprave, boljše zakonodaje ter odprave administrativnih ovir in naloge na področju sistemskega
urejanja ravnanja s stvarnim premoženjem države in lokalnih
skupnosti, centraliziranega ravnanja s stvarnim premoženjem
države, načrtovanja in koordiniranja prostorskih potreb organov državne uprave ter drugih nalog na področju ravnanja s
stvarnim premoženjem v skladu s predpisi ali aktom vlade.«.
7. člen
V 37. členu se za besedilom »mednarodnega pravosodnega sodelovanja v civilnih in kazenskih zadevah,« doda

Stran

10178 /

Št.

90 / 15. 12. 2014

besedilo »usmerjanja ministrstev glede izvrševanja sodb mednarodnih sodišč, e-pravosodja ter naloge na področju načrtovanja in koordiniranja prostorskih potreb pravosodnih organov in vodenje investicij za potrebe teh organov.« besedilo
», e-pravosodja, sistemskega urejanja gospodarskih javnih
služb ter naloge na področju sistemskega urejanja ravnanja s
stvarnim premoženjem države in lokalnih skupnosti, načrtovanja in koordiniranja prostorskih potreb pravosodnih organov in
organov državne uprave, vodenja investicij za potrebe dveh ali
več organov državne uprave oziroma za potrebe posameznega
organa državne uprave na podlagi pooblastila in druge naloge
na področju ravnanja s stvarnim premoženjem v skladu z zakonom ali aktom vlade« pa se črta.
8. člen
38. člen se spremeni tako, da se glasi:
»38. člen
(ministrstvo za infrastrukturo)
Ministrstvo za infrastrukturo opravlja naloge na področjih železniškega, zračnega, pomorskega prometa, plovbe po
celinskih vodah in cestnega prometa, razen nadzora varnosti
cestnega prometa, naloge na področjih prometne infrastrukture
in žičniških naprav, naloge na področju energetike, rudarstva
ter naloge na področju učinkovite rabe in obnovljivih virov
energije.«.
9. člen
Za 38. členom se doda nov 38.a člen, ki se glasi:
»38.a člen
(ministrstvo za okolje in prostor)
Ministrstvo za okolje in prostor opravlja naloge na področjih varovanja okolja, ohranjanja narave, upravljanja voda,
podnebnih sprememb, ravnanja z odpadki in učinkovite rabe
virov, celovite presoje vplivov na okolje, ravnanja z gensko
spremenjenimi organizmi, sistemskega urejanja gospodarskih
javnih služb, javnih služb varstva okolja, javnih služb ohranjanja
narave, javnih služb urejanja voda, jedrske varnosti, varstva
pred ionizirajočimi sevanji, opozarjanja in odprave posledic
naravnih nesreč in investicij v okoljsko ter vodno infrastrukturo in naloge na področju prostorskega in urbanega razvoja,
spremljanja stanja in trendov v prostoru, razvoja, spodbujanja
in promocije urejanja prostora, zemljiške politike, državnega,
regionalnega in občinskega prostorskega načrtovanja, graditve
objektov ter stanovanjske politike.«.
10. člen
V 39. členu se za besedama »informacijske družbe« doda
vejica in beseda »mladine«.
11. člen
V 59. členu se za prvim odstavkom doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»Ministrstva in drugi upravni organi pri vzpostavljanju
informacijskih sistemov, za katere so pristojni, sodelujejo z
ministrstvom, pristojnim za upravljanje z informacijsko komunikacijskimi sistemi.«
Dosedanji drugi in tretji odstavek postaneta tretji in četrti
odstavek.
12. člen
74.a člen se spremeni tako, da se glasi:
»74.a člen
(upravljanje informacijsko komunikacijskih sistemov
državne uprave)
Ministrstvo, pristojno za javno upravo, je v državni upravi pristojno za upravljanje informacijsko komunikacijske infrastrukture, razvoj skupnih informacijskih rešitev ter njihovo
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tehnološko, procesno in organizacijsko skladnost s centralnim
informacijsko komunikacijskim sistemom, izvajanje enotne informacijske varnostne politike ter načrtovanje in upravljanje
vseh proračunskih virov na teh področjih.
Določba prejšnjega odstavka ne velja za informacijsko
komunikacijske sisteme, namenjene področju obrambe, varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, policije, obveščevalno-varnostne dejavnosti, zunanjih zadev, preprečevanja in
odkrivanja pranja denarja in financiranja terorizma ter opravljanja plačilnega prometa za proračunske uporabnike.
Razvoj upravljanja z informacijsko komunikacijskimi sistemi državne uprave in upravljanje njihovih proračunskih virov
usmerja svet za razvoj informatike, ki ga imenuje vlada.
Vlada določi podatkovne in tehnološke standarde, smernice za skupne informacijske rešitve in skupno varnostno politiko.
Ministrstvo, pristojno za javno upravo, zagotavlja storitve
centralnega informacijsko komunikacijskega sistema, elektronsko podporo upravnim ter drugim postopkom in razvoj skupnih
informacijskih rešitev za elektronsko poslovanje državnih organov, javnih agencij, organov lokalnih skupnosti in nosilcev javnih
pooblastil.
Stroške uporabe storitev centralnega informacijsko komunikacijskega sistema za državne organe in centre za socialno
delo krije državni proračun. Javne agencije, organi lokalnih skupnosti, nosilci javnih pooblastil in ostali uporabniki storitve plačujejo v skladu s cenikom, ki ga določi minister, pristojen za upravo.
Organi državne uprave, organi lokalnih skupnosti ter druge pravne in fizične osebe, kadar na podlagi javnih pooblastil
opravljajo upravne naloge, pri izvrševanju upravnih nalog vodijo elektronske evidence dokumentarnega gradiva s svojega
delovnega področja. V elektronske evidence dokumentarnega
gradiva se z namenom opravljanja upravnih nalog evidentira
osebno ime oziroma firma subjekta dokumentarnega gradiva, naslov njegovega prebivališča oziroma sedež in morebitni
elektronski naslov. Osebni podatki se iz evidence izbrišejo ob
uničenju dokumentov ali ob njihovem izločanju, če niso na podlagi zakona, ki ureja arhivsko gradivo in arhive, opredeljeni kot
arhivsko gradivo. V elektronskih evidencah dokumentarnega
gradiva se evidentirajo tudi dokumenti v elektronski obliki oziroma fizični dokumenti, ki so pretvorjeni v elektronsko obliko.
Elektronske evidence dokumentarnega gradiva se povezujejo
s centralnim registrom prebivalstva in Poslovnim registrom
Slovenije tako, da se na podlagi EMŠO, davčne ali matične
številke, v postopkih, kjer so ti podatki obvezna sestavina vloge, v elektronske evidence dokumentarnega gradiva pri organu
na posamezno zahtevo organa prenesejo podatki o osebnem
imenu oziroma firmi in o naslovu stalnega ali začasnega prebivališča oziroma sedežu.«.
PREHODNE IN KONČNA DOLOČBA
13. člen
V Zakonu o socialnem podjetništvu (Uradni list RS,
št. 20/11) se v tretjem odstavku 5. člena besedilo »delo, družino in socialne zadeve« nadomesti z besedo »gospodarstvo«.
V tretjem odstavku 7. člena se besedilo »delo, družino in
socialne zadeve« nadomesti z besedo »gospodarstvo«.
14. člen
V Zakonu o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 –
ZDU-1G in 50/14) se v 18. členu in drugem odstavku 37. člena
beseda »pravosodje« nadomesti z besedo »sistemsko urejanje
ravnanja s stvarnim premoženjem«.
15. člen
V Zakonu o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 12/13 –
uradno prečiščeno besedilo in 19/14) se v 22. točki prvega odstavka 2. člena, četrtem in obakrat v petem odstavku 3. člena,
tretjem odstavku 12. člena, 5. točki prvega odstavka 29. člena,
drugem odstavku 32. člena, sedmem odstavku 33. člena, trinaj-
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stem odstavku 41. člena, osmem odstavku 42. člena, tretjem
odstavku 49. člena, prvem odstavku 67.a člena, prvem, drugem, tretjem in četrtem odstavku 77.a člena, prvem, tretjem in
četrtem odstavku 106. člena ter sedmem odstavku 109. člena
besedilo »ministrstvo, pristojno za finance« v uporabljenem
sklonu nadomesti z besedilom »ministrstvo, pristojno za javna
naročila« v ustreznem sklonu.
V trinajstem odstavku 41. člena se besedilo »minister,
pristojen za finance, v soglasju z ministrom, pristojnim za
upravo«, v drugem odstavku 67.a člena besedilo »Minister, pristojen za finance«, v šestem odstavku 107. člena pa besedilo
»Minister oziroma ministrica (v nadaljnjem besedilu: minister),
pristojen za finance« nadomesti z besedilom »minister, pristojen za javna naročila« z ustrezno začetnico.
16. člen
V Zakonu o javnem naročanju na vodnem, energetskem,
transportnem področju in področju poštnih storitev (Uradni list
RS, št. 72/11 – uradno prečiščeno besedilo, 43/12 – odl. US,
90/12 in 19/14) se v 23. točki 2. člena, tretjem in obakrat v četrtem odstavku 3. člena, tretjem odstavku 17. člena, prvem odstavku 31. člena, 13. točki prvega odstavka 35. člena, sedmem
odstavku 39. člena, v trinajstem odstavku 45. člena, tretjem
odstavku 50. člena, prvem odstavku 67.a člena, prvem, drugem, tretjem in četrtem odstavku 81.a člena, prvem, tretjem in
četrtem odstavku 104. člena ter sedmem odstavku 106. člena
besedilo »ministrstvo, pristojno za finance« v uporabljenem
sklonu nadomesti z besedilom »ministrstvo, pristojno za javna
naročila« v ustreznem sklonu.«.
V trinajstem odstavku 45. člena se besedilo »minister,
pristojen za finance, v soglasju z ministrom, pristojnim za
upravo«, v drugem odstavku 67.a člena besedilo »Minister, pristojen za finance,«, v osmem odstavku 104. člena pa besedilo
»Minister oziroma ministrica (v nadaljnjem besedilu: minister),
pristojen za finance« nadomesti z besedilom »minister, pristojen za javna naročila« z ustrezno začetnico.
17. člen
V Zakonu o javnem naročanju na področju obrambe in
varnosti (Uradni list RS, št. 90/12) se v 30. točki prvega odstavka 3. člena, tretjem odstavku 7. člena, 7. točki prvega
odstavka 22. člena, osmem odstavku 32. člena, tretjem odstavku 40. člena, prvem, drugem, tretjem in četrtem odstavku 73. člena, drugem odstavku 81. člena, prvem, tretjem in
četrtem odstavku 84. člena ter sedmem odstavku 86. člena
besedilo »ministrstvo, pristojno za finance« v uporabljenem
sklonu nadomesti z besedilom »ministrstvo, pristojno za javna
naročila« v ustreznem sklonu.
V šestem odstavku 83. člena se besedilo »Minister ali ministrica (v nadaljnjem besedilu: minister), pristojen za finance«
nadomesti z besedilom »Minister, pristojen za javna naročila.
18. člen
V Zakonu o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/11, 60/11 – ZTP-D in 63/13) se v
drugem odstavku 6. člena, prvem, drugem, obakrat v petem in
šestem odstavku 19. člena, drugem odstavku 24. člena, četrtem odstavku 28. člena, drugem odstavku 37. člena, obakrat v
petem odstavku 45. člena, tretjem odstavku 51. člena, obakrat
v prvem in drugem odstavku 57. člena, prvem in drugem odstavku 58. člena, prvem in tretjem odstavku 59. člena in 9. točki
prvega odstavka 78. člena besedilo »ministrstvo, pristojno za
finance« v uporabljenem sklonu nadomesti z besedilom »ministrstvo, pristojno za javna naročila« v ustreznem sklonu.«.
19. člen
V obdobju do 1. januarja 2017 se izvede prehod na
centralizirano ravnanje z nepremičnim premoženjem države.
Centralizirano ravnanje z nepremičnim premoženjem države
zajema:
– nepremičnine, ki jih za opravljanje nalog iz svoje pristojnosti ali v povezavi z njimi potrebujejo vlada, vladne službe, mi-
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nistrstva in organi v njihovi sestavi, upravne enote in posredni
proračunski uporabniki, ki jih določi vlada;
– nepremičnine na območju mejnih prehodov;
– nepremičnine, ki so kot zapuščina brez dedičev, ter
nepremičnine, ki so zaradi omejitve dedovanja premoženja
osebe, ki je uživala pomoč po predpisih o socialnem varstvu,
postale last Republike Slovenije;
– stanovanja iz pristojnosti Stanovanjske komisije Vlade
Republike Slovenije, ministrstva, pristojnega za notranje zadeve, in ministrstva, pristojnega za obrambo in
– počitniške enote iz pristojnosti ministrstva, pristojnega
za upravo, ministrstva, pristojnega za notranje zadeve, in ministrstva, pristojnega za obrambo.
Ne glede na prejšnji odstavek Ministrstvo za javno upravo
ne postane upravljavec naslednjih nepremičnin:
– nepremičnin, ki jih za opravljanje posebnih nalog potrebujejo Slovenska obveščevalno-varnostna agencija, ministrstvo, pristojno za notranje zadeve, in ministrstvo, pristojno
za obrambo;
– nepremičnin, ki so skladno z veljavnimi predpisi posebnega pomena za obrambo države in vojaških službenih
stanovanj;
– nepremičnin, ki so skladno z veljavnimi predpisi posebnega pomena za zaščito, reševanje in pomoč;
– nepremičnin, katerih upravljavec je določen s posebnim
zakonom;
– nepremičnin, ki so namenjene izvajanju nalog izvrševanja kazenskih sankcij;
– nepremičnin, ki imajo na podlagi posebnih predpisov
status javnega dobra, gospodarske javne infrastrukture, javne
kulturne infrastrukture, in nepremičnin, ki se uporabljajo za
kulturne namene;
– nepremičnin, ki imajo status infrastrukture po drugih
predpisih, in nepremičnin, ki so nujne za opravljanje javnih
nalog, povezanih s to infrastrukturo, razen mejnih prehodov;
– nepremičnin, ki jih za opravljanje javnih nalog potrebujejo javni zavodi, ki so posredni proračunski uporabniki, in drugi
posredni proračunski uporabniki;
– nepremičnin za potrebe diplomatskih predstavništev in
konzulatov Republike Slovenije v tujini;
– nepremičnin, ki jih za opravljanje nalog iz svoje pristojnosti ali v povezavi z njimi potrebujejo pravosodni organi in
– nepremičnin, ki jih za opravljanje svojih nalog potrebujejo nevladni neposredni proračunski uporabniki.
Upravljavci nepremičnin iz prvega in drugega odstavka
tega člena so o ravnanju z nepremičninami v svojem upravljanju in uporabi, v okviru aplikacij, ki so vzpostavljene na podlagi
predpisov ali sklepov vlade, in so namenjene za spremljanje podatkov o nepremičninah in stroških povezanih z nepremičninami,
dolžni ažurno sporočati podatke Ministrstvu za javno upravo.
V obdobju do 1. januarja 2017 Ministrstvo za javno upravo
postopno postane upravljavec nepremičnega premoženja iz
prvega odstavka tega člena in prevzame zaposlene, finančna
sredstva ter arhivsko in dokumentarno gradivo, povezano s
tem premoženjem, po časovnem zaporedju, ki ga določi vlada.
Do vzpostavitve centraliziranega ravnanja z nepremičnim
premoženjem iz prvega odstavka tega člena Ministrstvo za
javno upravo na podlagi pooblastila opravlja naloge vodenja
investicij za potrebe dveh ali več organov državne uprave ali
pravosodnih organov oziroma za potrebe posameznega organa državne uprave ali pravosodnega organa.
20. člen
V obdobju do 1. januarja 2018 Ministrstvo za javno upravo
prevzema v upravljanje informacijsko komunikacijske sisteme
državne uprave iz prvega odstavka spremenjenega 74.a člena,
zaposlene in finančna sredstva, po časovnem zaporedju, ki ga
določi vlada.
21. člen
Akti o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest
se uskladijo s tem zakonom s 1. januarjem 2015.
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S tem datumom ministrstva prevzamejo naloge v skladu s
tem zakonom, ustrezne javne uslužbence, opremo, dokumentacijo in prostore.
22. člen
Od dne uveljavitve tega zakona Ministrstvo za infrastrukturo
in Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano nadaljujeta z
delom kot isti proračunski uporabnik. Do začetka uporabe rebalansa proračuna države za leto 2015 se sredstva za delovanje
prenesenih delovnih področij in novoustanovljenih ministrstev
zagotavljajo v okviru ministrstev, katerih del so bila ta delovna
področja pred uveljavitvijo Zakona o spremembah in dopolnitvah
Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 65/14).
23. člen
Uradnikom, ki so z dnem uveljavitve tega zakona na položaju generalnega direktorja v ministrstvu ali direktorja organa v
sestavi ministrstva, z uveljavitvijo aktov iz 21. člena, ne glede na
določbo četrtega odstavka 83. člena Zakona o javnih uslužbencih
(Uradni list RS, št. 63/07 – uradno prečiščeno besedilo, 65/08,
69/08 – ZTFI-A, 69/08 – ZZavar-E in 40/12 – ZUJF), položaji ne
prenehajo, če se direktorati ali organi v sestavi ministrstva, ki jih
vodijo, ustanovijo v vsebinsko enakem ali zmanjšanem obsegu v
drugem ministrstvu ali v sestavi drugega ministrstva.
24. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 020-01/14-7/18
Ljubljana, dne 5. decembra 2014
EPA 172-VII
Državni zbor
Republike Slovenije
dr. Milan Brglez l.r.
Predsednik

3647.

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona
o davčnem postopku (ZDavP-2H)

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in
prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam

UKAZ
o razglasitvi Zakona o spremembah
in dopolnitvah Zakona o davčnem postopku
(ZDavP-2H)
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona
o davčnem postopku (ZDavP-2H), ki ga je sprejel Državni zbor
Republike Slovenije na seji dne 5. decembra 2014.
Št. 003-02-10/2014-4
Ljubljana, dne 15. decembra 2014
Borut Pahor l.r.
Predsednik
Republike Slovenije

ZAKON
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA
O DAVČNEM POSTOPKU (ZDavP-2H)
1. člen
V Zakonu o davčnem postopku (Uradni list RS, št. 13/11 –
uradno prečiščeno besedilo, 32/12, 94/12, 101/13 – ZDavNepr,
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111/13, 22/14 – odl. US, 25/14 – ZFU in 40/14 – ZIN-B) se v
tretjem odstavku 2. člena besedilo »zakonom, ki ureja davčno
službo, zakonom, ki ureja carinsko službo«, v prvem odstavku
3. člena se besedilo »zakonom, ki ureja davčno in carinsko
službo«, v prvem odstavku 4. člena se besedilo »zakonu, ki
ureja davčno oziroma carinsko službo«, v 1. točki drugega
odstavka 39. člena se besedilo »zakonom, ki ureja davčno
oziroma carinsko službo«, v drugem odstavku 95. člena se
besedilo »zakonom, ki ureja carinsko službo« in v četrtem
odstavku 251. člena se besedilo »zakonom, ki ureja davčno
službo« nadomesti z besedilom »zakon, ki ureja finančno upravo« v ustreznem sklonu.
2. člen
Besedilo 11. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Državni organi, pristojni za pobiranje davkov (v nadaljnjem besedilu: davčni organ), so po tem zakonu:
1. Ministrstvo za finance;
2. Finančna uprava Republike Slovenije in
3. drugi državni organi,
kadar v davčnih in drugih stvareh odločajo o davkih.«
3. člen
V drugem odstavku 13. člena se besedilo »generalni
direktor ali generalna direktorica (v nadaljnjem besedilu: generalni direktor) Davčne uprave Republike Slovenije oziroma
generalni direktor ali generalna direktorica (v nadaljnjem besedilu: generalni direktor) Carinske uprave Republike Slovenije«, nadomesti z besedilom »in predstojnik ali predstojnica
Finančne uprave Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu:
predstojnik),«.
4. člen
V prvem odstavku 14. člena se besedilo »Generalni davčni urad oziroma Generalni carinski urad« nadomesti z besedilom »Generalni finančni urad«.
5. člen
V prvem odstavku 20. člena se besedilo »Generalni davčni urad in Generalni carinski urad« nadomesti z besedilom
»Generalni finančni urad«, beseda »objavita« pa se nadomesti
z besedo »objavi«.
6. člen
Za 31. členom se doda nov 31.a člen, ki se glasi:
»31.a člen
(izdaja računov brez uporabe računalniškega programa
oziroma elektronske naprave pri gotovinskem poslovanju)
(1) Oseba iz prvega in drugega odstavka 31. člena tega
zakona, ki za izdajo računa pri gotovinskem poslovanju ne
uporabi računalniškega programa oziroma elektronske naprave, ki je v skladu z 38. členom tega zakona, mora izdati račun
iz vezane knjige računov, ki jo predhodno potrdi davčni organ.
Ne glede na prejšnji stavek računa iz vezane knjige računov
ni treba izdati, če drugi predpisi določajo, da izdaja računa ni
obvezna.
(2) Vezana knjiga računov ima enkratno serijsko številko.
Serijska številka vezane knjige računov je sestavljena iz identifikacijske oznake izdajatelja in zaporedne številke knjige računov. Identifikacijsko oznako pridobi izdajatelj na podlagi vloge
od davčnega organa. Izdajatelj pred izdajo nove serije vezanih
knjig računov davčnemu organu posreduje podatke o serijskih
številkah vezanih knjig računov. Davčni organ vodi elektronsko
evidenco izdanih vezanih knjig računov po posameznem izdajatelju. Evidenca izdanih vezanih knjig računov vsebuje:
– davčno številko izdajatelja;
– ime oziroma naziv izdajatelja;
– naslov oziroma sedež izdajatelja;
– identifikacijsko oznako izdajatelja;
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– datum pridobitve identifikacijske oznake izdajatelja;
– datum prenehanja veljavnosti identifikacijske oznake za
izdajo vezanih knjig računov;
– serijske številke izdanih vezanih knjig računov in
– datum izdaje vezanih knjig računov po serijskih številkah.
(3) Račun iz vezane knjige računov ima prednatisnjeno
serijsko številko vezane knjige računov, zaporedno številko
obrazca računov v vezani knjigi računov in podatke v skladu
s predpisi, ki urejajo davek na dodano vrednost. Davčni organ
vodi elektronsko evidenco potrjenih vezanih knjig računov po
posameznem davčnem zavezancu. Evidenca potrjenih vezanih
knjig računov vsebuje:
– davčno številko davčnega zavezanca;
– ime oziroma naziv davčnega zavezanca;
– naslov oziroma sedež davčnega zavezanca ali stalno
oziroma začasno prebivališče davčnega zavezanca;
– serijsko številko vezane knjige računov in
– datum potrditve vezane knjige računov.
(4) Oseba iz prvega odstavka tega člena mora v vezani
knjigi računov hraniti vse izvorne podatke in vse poznejše spremembe izvornih podatkov, če je do takšnih sprememb prišlo,
10 let od dneva izdaje zadnjega računa iz vezane knjige računov.
(5) Podatki iz evidence izdanih vezanih knjig računov in
podatki iz evidence potrjenih vezanih knjig računov se hranijo
10 let.
(6) Minister, pristojen za finance, podrobneje določi vsebino, obliko in način potrjevanja vezane knjige računov.
(7) Davčni organ na svojih spletnih straneh objavi podatke
o serijskih številkah potrjenih vezanih knjig računov in datum
potrditve vezanih knjig računov.«.
7. člen
V prvem odstavku 33. člena se besedilo »zakonom, ki
ureja davčni register« nadomesti z besedilom »zakonom, ki
ureja finančno upravo«.
V drugem odstavku se besedilo »vodita Carinska uprava
Republike Slovenije in Davčna uprava Republike Slovenije«
nadomesti z besedilom »vodi Finančna uprava Republike Slovenije«.
8. člen
V prvem odstavku 70. člena se besedilo »sta stvarno
pristojni Davčna uprava Republike Slovenije in Carinska uprava Republike Slovenije« nadomesti z besedilom »je stvarno
pristojna Finančna uprava Republike Slovenije«.
9. člen
V prvem odstavku 85. člena se za besedama »davčne
izvršbe« doda besedilo »ter odločb o obročnem plačilu davka
po 101., 102. in 103. členu tega zakona«.
V drugem odstavku se besedilo »in odločbe, s katerimi je
določeno obročno plačevanje davka,« črta.
V četrtem odstavku se besedilo »davčni urad in izpostavo« nadomesti z besedama »finančni urad«.
10. člen
Za 85. členom se doda nov 85.a člen, ki se glasi:
»85.a člen
(elektronsko vročanje prek portala eDavki)
(1) Davčni organ pravnim osebam, samostojnim podjetnikom posameznikom in posameznikom, ki samostojno opravljajo dejavnost, vroča dokumente prek informacijskega sistema
Finančne uprave Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu:
portal eDavki).
(2) Davčni organ vroča dokumente prek portala eDavki
tudi drugim davčnim zavezancem, če se prijavijo v sistem
elektronskega vročanja prek omenjenega portala. Prijava velja
do odjave iz sistema elektronskega vročanja, ki se opravi prek
portala eDavki. Vročitev dokumenta velja za opravljeno, če je
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bila odjava dana, ko je bil dokument že odložen in je davčni
zavezanec že prejel obvestilo iz tretjega odstavka tega člena
o prejemu dokumenta.
(3) Davčni organ odloži dokument, ki ga je treba vročiti, v
portal eDavki in prek njega obvesti zavezanca za davek, da je
prejel dokument, ki mu ga je treba vročiti. Informativno sporočilo o elektronsko odloženem dokumentu zavezanec za davek
prejme tudi na elektronski naslov, če ga je sporočil organu.
(4) Zavezanec za davek dokument prevzame s portala
eDavki tako, da z uporabo kvalificiranega digitalnega potrdila
dokaže svojo istovetnost in prevzame dokument v elektronski
obliki ter elektronsko podpiše vročilnico.
(5) Vročitev velja za opravljeno z dnem, ko zavezanec za
davek z elektronskim podpisom vročilnice prevzame dokument.
Če dokumenta ne prevzame v 15 dneh od dneva, ko mu je
bilo obvestilo puščeno prek portala eDavki, velja vročitev za
opravljeno z dnem preteka tega roka. Portal eDavki dokument
po preteku šestih mesecev od dneva vročitve izbriše in naslovniku pošlje elektronsko sporočilo, da je dokument izbrisan
s portala eDavki in ga lahko zavezanec za davek prevzame pri
davčnem organu.
(6) Če ima zavezanec za davek pooblaščenca za vročanje, se dokument temu vroči tako, da se odloži na portal
eDavki, pooblaščencu za vročanje pa se pošlje informativno
sporočilo iz tretjega odstavka tega člena. Glede vročitve dokumenta pooblaščencu za vročanje se uporabljata četrti in peti
odstavek tega člena.
(7) Podrobnejši način elektronskega vročanja določi minister, pristojen za finance.
(8) Ta člen se ne uporablja za elektronsko vročanje, določeno z zakonom, ki ureja davek na dodano vrednost.«.
150. člen se črta.

11. člen

12. člen
159. člen se spremeni tako, da se glasi:
»159. člen
(denarni prejemki, ki so izvzeti iz davčne izvršbe)
Iz davčne izvršbe so izvzeti:
1. prejemki iz naslova zakonite preživnine in odškodnine
za izgubljeno preživnino zaradi smrti tistega, ki jo je dajal;
2. prejemki iz naslova odškodnine zaradi telesne poškodbe po predpisih o invalidskem zavarovanju;
3. prejemki iz naslova denarne socialne pomoči in varstvenega dodatka po zakonu, ki ureja socialno varstvene prejemke;
4. prejemki iz naslova starševskega dodatka, pomoči ob
rojstvu otroka, otroškega dodatka, dodatka za veliko družino
in dodatka za nego otroka po zakonu, ki ureja družinske prejemke;
5. prejemki iz naslova štipendije in pomoči učencem in
študentom ter plačilo za opravljeno obvezno praktično delo v
vzgojno izobraževalnem procesu;
6. nadomestilo za invalidnost po zakonu, ki ureja družbeno varstvo duševno in telesno prizadetih oseb;
7. sredstva za nego in pomoč, ki se v skladu z zakonom,
ki ureja uveljavljanje pravic iz javnih sredstev, ne upoštevajo
kot dodatek pri prejemniku tega prejemka;
8. prejemki od občasnega dela invalidov, ki niso v delovnem razmerju in so vključeni v programe po predpisih, ki
urejajo socialno varstvo, in po predpisih, ki urejajo zaposlitveno
rehabilitacijo in zaposlovanje invalidov;
9. denarna sredstva pomoči potrebnim, ki jih zagotavljajo
humanitarne organizacije, ki imajo tak status po zakonu, ki
ureja humanitarne organizacije;
10. oskrbnine po zakonu, ki ureja rejniško dejavnost;
11. sredstva, pridobljena za odpravo posledic naravnih
nesreč ali škode na področju kmetijstva, gozdarstva, ribištva,
veterine ali fitosanitarnem področju na podlagi predpisov, ki
urejajo nesreče ali škode;
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12. nepovratna denarna sredstva in denarna sredstva, pridobljena na podlagi ugodnih posojil ali poslov z jamstvi, ki se
štejejo kot oblike državnih pomoči po zakonu, ki ureja pomoč
družbam v težavah, razen kadar so sredstva pridobljena v zvezi z
opravljanjem dejavnosti, kakor je določena v 46. členu Zakona o
dohodnini (Uradni list RS, št. 13/11 – uradno prečiščeno besedilo,
9/11 – ZUKD-1, 24/12, 30/12, 40/12 – ZUJF, 75/12, 94/12, 96/13,
29/14 – odl. US in 50/14), ali v zvezi z opravljanjem osnovne
kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti, kakor je določena v
69. členu Zakona o dohodnini (Uradni list RS, št. 13/11 – uradno
prečiščeno besedilo, 9/11 – ZUKD-1, 24/12, 30/12, 40/12 – ZUJF,
75/12, 94/12, 96/13, 29/14 – odl. US in 50/14);
13. denarna sredstva, prejeta iz naslova aktivne politike
zaposlovanja po zakonu, ki ureja zaposlovanje in zavarovanje
za primer brezposelnosti;
14. denarna sredstva, ki jih izplača Javni jamstveni, preživninski in invalidski sklad Republike Slovenije po zakonu, ki
ureja Javni jamstveni, preživninski in invalidski sklad Republike
Slovenije.«.

(2) Po tem poglavju se za finančno institucijo rezidentko
Slovenije šteje finančna institucija, rezidentka po zakonu o
obdavčenju, ter investicijski oziroma pokojninski sklad brez
pravne osebnosti, ki je oblikovan v Sloveniji.
(3) Minister, pristojen za finance, lahko v skladu s sedmim
odstavkom 4. člena sporazuma določi, da se pri izvajanju sporazuma uporablja izraz v pomenu, opredeljenem v ustreznih
predpisih finančnega ministrstva Združenih držav Amerike (v
nadaljnjem besedilu: ZDA), namesto ustreznega izraza v pomenu, opredeljenem v sporazumu, če taka uporaba ne bi bila
v nasprotju z namenom sporazuma.
(4) Minister, pristojen za finance, lahko v skladu s pododstavkom jj) prvega odstavka 1. člena sporazuma določi,
da se subjekt obravnava kot subjekt, ki ni povezan z drugim
subjektom.

13. člen
Drugi odstavek 216. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Urad za zvezo (v nadaljnjem besedilu: pristojni organ) za stike z državami članicami EU je Generalni finančni
urad Finančne uprave Republike Slovenije.«.

(1) Poročevalska finančna institucija Slovenije izvaja postopke dolžne skrbnosti iz priloge I sporazuma za identificiranje računov ZDA, o katerih se poroča, in računov, ki jih imajo
nesodelujoče finančne institucije, zbira informacije, za katere
se zahteva poročanje po sporazumu, ter jih letno sporoča pristojnemu organu, kot je določeno v tem poglavju.
(2) Obveznost iz prejšnjega odstavka velja tudi za neporočevalsko finančno institucijo Slovenije, če njena obveznost poročanja v zvezi z računi, ki jih vodi, izhaja iz določb sporazuma.
(3) Ne glede na prvi odstavek tega člena za investicijske
oziroma pokojninske sklade brez pravne osebnosti obveznosti
po sporazumu in tem zakonu izpolnjuje in zanje odgovarja
družba za upravljanje, ki upravlja investicijski sklad, oziroma
upravljavec pokojninskega sklada.
(4) Obveznost pregleda, identifikacije in poročanja kot za
račune ZDA, o katerih se poroča, velja za vse račune, ki jih vodi
poročevalska finančna institucija Slovenije, razen če se poročevalska finančna institucija Slovenije odloči, da bo uporabila
izjemo glede obveznosti pregleda, identifikacije ali poročanja
za račune ZDA, o katerih se poroča, ki velja po sporazumu za
določene račune, in sicer glede vseh računov ali ločeno glede
katerekoli jasno določene skupine računov. O taki izbiri obvesti
pristojni organ.
(5) Minister, pristojen za finance, lahko v skladu z odstavkom C oddelka I priloge I sporazuma določi, da lahko
poročevalske finančne institucije Slovenije namesto postopkov,
določenih v prilogi I sporazuma, uporabljajo postopke, opisane
v ustreznih predpisih finančnega ministrstva ZDA.
(6) Minister, pristojen za finance, lahko v skladu z odstavkom F oddelka VI priloge I sporazuma določi, da se lahko
poročevalske finančne institucije zanesejo na postopke dolžne
skrbnosti, ki jih izvajajo tretje osebe, kot to dopuščajo ustrezni
predpisi finančnega ministrstva ZDA.
(7) Iz dokumentacije poročevalske finančne institucije Slovenije oziroma tretje osebe iz 266.f člena tega zakona, ki jo vodi
v zvezi z izvajanjem postopkov dolžne skrbnosti in zbiranjem
informacij iz prvega odstavka tega člena, morajo biti razvidni
postopki, po katerih so bile informacije zbrane. Dokumentacija,
vključno s samopotrdili in dokaznimi listinami, se hrani 10 let
od poteka leta, na katero se nanaša, na način iz 32. člena tega
zakona. Če hramba dokaznih listin ni možna v izvirniku, se te
kopirajo in hranijo v elektronski obliki.

14. člen
V prvem odstavku 245. člena se besedilo »Generalni
davčni urad Davčne uprave Republike Slovenije« nadomesti
z besedilom »Generalni finančni urad Finančne uprave Republike Slovenije«.
15. člen
Besedilo 254. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Pristojni organ za izvajanje nalog izmenjave podatkov
med državami članicami EU glede obdavčevanja blaga in storitev z davkom na dodano vrednost med državami članicami
EU in obdavčevanja dobav trošarinskih izdelkov v prometu
med državami članicami EU je Finančna uprava Republike
Slovenije.«.
16. člen
V prvem odstavku 255. člena se besedilo »Davčna uprava Republike Slovenije« in v 265. členu se besedilo »Davčno
upravo Republike Slovenije ali Carinsko upravo Republike Slovenije« nadomesti z besedilom »Finančna uprava Republike
Slovenije« v ustreznem sklonu.
17. člen
Za 266. členom se dodajo naslov novega VI. poglavja in
nov 266.a do 266.k člen, ki se glasijo:
»VI. poglavje
Izvajanje mednarodne pogodbe
o izboljšanju spoštovanja davčnih predpisov
na mednarodni ravni in izvajanju FATCE
266.a člen
(vsebina poglavja)
To poglavje ureja izvajanje Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Združenih držav Amerike o izboljšanju spoštovanja davčnih predpisov na mednarodni ravni in
izvajanju FATCA (Uradni list RS – MP, št. 8/14 – v nadaljnjem
besedilu: sporazum).
266.b člen
(opredelitev pojmov)
(1) Pojmi, uporabljeni v tem poglavju, imajo enak pomen,
kot ga določa sporazum.

266.c člen
(obveznosti dolžne skrbnosti, zbiranja
in poročanja informacij)

266.č člen
(obveznost registracije)
Poročevalska in druga finančna institucija Slovenije oziroma drug subjekt, če obveznost registracije slednjih izhaja iz
sporazuma, se mora registrirati na spletni strani IRS FATCA
za registracijo, in sicer v skladu z veljavnimi zahtevami glede
registracije po sporazumu.
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266.d člen
(informacije, ki se poročajo)
(1) Poročevalska finančna institucija Slovenije pristojnemu organu v zvezi z vsakim računom, o katerem se poroča, sporoči informacije iz pododstavka a) drugega odstavka
2. člena sporazuma, vključno s svojo globalno posredniško
identifikacijsko številko (GIIN), pridobljeno ob registraciji v skladu z 266.č členom tega zakona.
(2) Poročevalska finančna institucija Slovenije v sporočenih informacijah navede valuto, v kateri je izražen vsak
ustrezen znesek.
(3) Če poročevalska finančna institucija Slovenije v koledarskemu letu, za katero se poroča, ni identificirala računov
ZDA, o katerih se poroča, to sporoči pristojnemu organu.
(4) Poročevalska finančna institucija Slovenije pristojnemu organu sporoči tudi, ali se zanjo uporablja peti odstavek
4. člena sporazuma, in če se, ali izpolnjuje zahteve iz pododstavkov a) do c) petega odstavka 4. člena sporazuma.
(5) Račun, o katerem se poroča, iz prvega odstavka tega
člena, je tudi račun, ki ga ima nesodelujoči imetnik računa iz
drugega odstavka 4. člena sporazuma.
266.e člen
(ugotavljanje okoliščin v zvezi z računi)
Poročevalska finančna institucija Slovenije mora uveljaviti
postopke, ki ji omogočajo ugotavljanje okoliščin v zvezi z računi
in spreminjanje teh okoliščin.
266.f člen
(tretje osebe kot ponudniki storitev)
Minister, pristojen za finance, lahko določi, da se poročevalskim finančnim institucijam dovoli uporaba storitev tretjih
oseb kot ponudnikov storitev pri izpolnjevanju obveznosti iz
tega poglavja, kot je predvideno s sporazumom. V navedenem
primeru za izpolnjevanje obveznosti odgovarjajo poročevalske
finančne institucije.
266.g člen
(sporočanje informacij pristojnemu organu)
(1) Minister, pristojen za finance, predpiše način in obliko
sporočanja informacij iz četrtega odstavka 266.c člena in prvega, tretjega ter četrtega odstavka 266.d člena tega zakona
pristojnemu organu.
(2) Poročevalska finančna institucija Slovenije informacije
iz četrtega odstavka 266.c člena in prvega, tretjega ter četrtega
odstavka 266.d člena tega zakona sporoči pristojnemu organu
najpozneje do 31. maja leta, ki sledi koledarskemu letu, na
katero se informacije nanašajo. Informacije se sporočajo na
način in v obliki, ki jo predpiše minister, pristojen za finance.
266.h člen
(naknadno priznanje ugodnejših pogojev)
Če bi bili drugi partnerski jurisdikciji na podlagi podpisanega dvostranskega sporazuma priznani ugodnejši pogoji od
tistih, ki se po 4. členu sporazuma ali njegovi prilogi I priznajo Sloveniji v zvezi z uporabo FATCE za finančne institucije
Slovenije, in se ti ugodnejši pogoji skladno s sporazumom
uporabljajo tudi za Slovenijo, minister, pristojen za finance, v
Uradnem listu Republike Slovenije z odredbo objavi te pogoje
in dan začetka njihove uporabe.
266.i člen
(pristojnost za izmenjavo informacij)
Pristojni organ za izvajanje nalog izmenjave informacij po
sporazumu je Finančna uprava Republike Slovenije.
266.j člen
(preprečevanje izogibanja)
Kadar je sklenjen dogovor, katerega glavni namen ali
eden od namenov je izogibanje kakršni koli obveznosti po
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sporazumu in predpisih o njegovem izvajanju, se sporazum in
ti predpisi uporabljajo, kot da tak dogovor ni bil sklenjen.
266.k člen
(pooblastilo za podzakonski akt)
Minister, pristojen za finance, lahko podrobneje določi
način izvajanja tega poglavja zakona.«.
18. člen
Za drugim odstavkom 285. člena se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»(3) Ne glede na prvi in drugi odstavek tega člena akontacijo dohodnine od dohodka od osebnega dopolnilnega dela po
zakonu, ki ureja preprečevanje zaposlovanja in dela na črno, ugotovi davčni organ na podlagi napovedi davčnega zavezanca.«.
19. člen
V četrtem in sedmem odstavku 326. člena ter šestem odstavku 328. člena se beseda »davčnem« nadomesti z besedo
»finančnem«.
V petem odstavku 326. člena se besedilo »DURS na
davčnih uradih« nadomesti z besedilom »Finančna uprava
Republike Slovenije na finančnih uradih«.
20. člen
Za desetim odstavkom 349. člena se doda nov enajsti
odstavek, ki se glasi:
»(11) Plačilni zastopniki pri izvajanju postopkov ugotavljanja
identitete in rezidentstva iz tega člena kopirajo kateri koli dokument, s katerim se dokazuje identiteta, in kopije hranijo, kot je
določeno v tem zakonu, razen če dokument hranijo v izvirniku.«.
21. člen
V prvem odstavku 397. člena se na koncu 42. točke pika
nadomesti s podpičjem, za njo pa se doda nova 43. točka, ki
se glasi:
»43. pred izdajo vezanih knjig računov od davčnega organa ne pridobi identifikacijske oznake za namene izdaje vezanih
knjig računov ali pred izdajo vezanih knjig računov davčnemu
organu ne posreduje podatkov o serijskih številkah vezanih
knjig računov (drugi odstavek 31.a člena).«.
22. člen
Za 398.a členom se doda nov 398.b člen, ki se glasi:
»398.b člen
(posebno hudi davčni prekrški pri izdaji računov brez uporabe
računalniškega programa oziroma elektronske naprave)
(1) Z globo od 3.000 do 10.000 eurov se kaznuje za
prekršek posameznik, z globo od 20.000 do 70.000 eurov se
kaznuje za prekršek samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, z globo od 50.000
do 150.000 eurov se kaznuje za prekršek pravna oseba, če pa
se pravna oseba po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, šteje
za srednjo ali veliko gospodarsko družbo, pa se za prekršek
kaznuje z globo od 70.000 do 250.000 eurov, če:
1. izda račun v nasprotju s prvim odstavkom 31.a člena
tega zakona,
2. ne zagotovi hrambe izvornih podatkov in vseh poznejših sprememb izvornih podatkov v vezani knjigi računov, če je
do takšnih sprememb prišlo (četrti odstavek 31.a člena).
(2) Z globo od 1.500 do 4.000 eurov se za prekrške iz
prvega odstavka tega člena kaznuje tudi odgovorna oseba
samostojnega podjetnika posameznika ali odgovorna oseba
posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost.
(3) Z globo od 2.000 do 6.000 eurov se za prekrške iz prvega odstavka tega člena kaznuje tudi odgovorna oseba pravne
osebe, če pa se pravna oseba po zakonu, ki ureja gospodarske
družbe, šteje za srednjo ali veliko gospodarsko družbo, se odgovorna oseba pravne osebe za prekrške iz prvega odstavka tega
člena kaznuje z globo 4.000 do 10.000 eurov.«.
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23. člen
Za 400. členom se doda nov 400.a člen, ki se glasi:
»400.a člen
(davčni prekrški, ki jih storijo poročevalske finančne institucije
ali drugi subjekti oziroma osebe v zvezi z izvajanjem
sporazuma iz VI. poglavja tega zakona)
(1) Z globo od 1.600 do 25.000 eurov se kaznuje za prekršek poročevalska finančna institucija, če:
1. ne izvaja postopkov dolžne skrbnosti iz priloge I sporazuma, ne zbira informacij, za katere se zahteva poročanje
po sporazumu in tem zakonu, ter jih ne sporoča pristojnemu
organu (prvi in drugi odstavek 266.c člena);
2. ne vodi dokumentacije, iz katere so razvidni postopki,
po katerih je zbrala informacije, oziroma je ne hrani skladno z
določbami tega zakona (sedmi odstavek 266.c člena);
3. pristojnemu organu ne sporoča informacij glede računov, o katerih se poroča, jih ne sporoča pravočasno ali v
sporočilu ne navede ustrezne valute oziroma ne sporoči, da v
zadevnem koledarskem letu ni identificirala računov, o katerih
se poroča (prvi, drugi, tretji in četrti odstavek 266.d člena ter
drugi odstavek 266.g člena).
(2) Z globo od 400 do 4.000 eurov se za prekrške iz
prvega odstavka tega člena kaznuje tudi odgovorna oseba
poročevalske finančne institucije.
(3) Z globo od 1.600 do 25.000 eurov se za prekrške iz
prvega odstavka tega člena kaznuje družba za upravljanje oziroma upravljavec, ki upravlja investicijski oziroma pokojninski
sklad brez pravne osebnosti.
(4) Z globo od 400 do 4.000 eurov se za prekrške iz prvega odstavka tega člena kaznuje tudi odgovorna oseba družbe
za upravljanje oziroma upravljavca, ki upravlja investicijski oziroma pokojninski sklad brez pravne osebnosti.«.
24. člen
V 402.a členu se črta besedilo »člena, drugega, tretjega
in četrtega odstavka«, za številom »400.« pa se dodata vejica
in število »400.a«.
PREHODNE DOLOČBE

Uradni list Republike Slovenije
28. člen
(prehodna določba v zvezi z obveznostmi poročevalskih
finančnih institucij za leti 2015 in 2016)
(1) Poročevalska finančna institucija Slovenije za koledarski leti 2015 in 2016 pristojnemu organu letno sporoči tudi naziv
in naslov vsake nesodelujoče finančne institucije, ki ji je izvršila
plačila, in skupni znesek teh plačil.
(2) Če poročevalska finančna institucija Slovenije v koledarskemu letu, za katero se poroča, ni izvršila plačil nesodelujočim finančnim institucijam, to sporoči pristojnemu organu.
(3) Poročevalska finančna institucija mora uveljaviti postopke, ki ji omogočajo identifikacijo plačil iz prvega odstavka
tega člena.
(4) Informacije o plačilih iz prvega in drugega odstavka tega
člena se sporočajo v roku in na način iz 266.g člena zakona.
29. člen
(davčni prekrški poročevalskih finančnih institucij
v zvezi z obveznostmi za leti 2015 in 2016)
(1) Z globo od 1.600 do 25.000 eurov se kaznuje za prekršek finančna institucija, če:
1. za koledarski leti 2015 in 2016 pristojnemu organu
letno ne sporoči tudi naziva in naslova vsake nesodelujoče
finančne institucije, ki ji je izvršila plačila, in skupnega zneska
teh plačil, teh podatkov ne sporoči pravočasno oziroma ne
sporoči, da v koledarskemu letu, za katero se poroča, ni izvršila
plačil nesodelujočim finančnim institucijam (prvi, drugi in četrti
odstavek 28. člena tega zakona);
2. pristojnemu organu ne sporoča informacij o plačilih iz
prvega in drugega odstavka 28. člena tega zakona v roku in na
način iz 266.g člena zakona.
(2) Z globo od 400 do 4.000 eurov se za prekrške iz
prvega odstavka tega člena kaznuje tudi odgovorna oseba
finančne institucije.
KONČNA DOLOČBA
30. člen
Ta zakon začne veljati 1. januarja 2015.
Št. 432-01/14-15/15
Ljubljana, dne 5. decembra 2014
EPA 171-VII

25. člen
Nov 31.a člen zakona se začne uporabljati 31. januarja
2015. Minister, pristojen za finance, izda predpis iz šestega
odstavka 31.a člena zakona najkasneje do 15. januarja 2015.

Državni zbor
Republike Slovenije
dr. Milan Brglez l.r.
Predsednik

26. člen
Nov 85.a člen se začne uporabljati 1. januarja 2016.
27. člen
(prehodna določba v zvezi z izvajanjem mednarodne
pogodbe o izboljšanju spoštovanja davčnih predpisov
na mednarodni ravni in izvajanju FATCA)
(1) Ne glede na prvi odstavek 266.d člena zakona poročevalskim finančnim institucijam Slovenije v primeru računov, o
katerih se poroča in jih vodijo na dan 30. junija 2014, informacij
o identifikacijski številki davkoplačevalca v ZDA za posamezne
osebe ni treba vključiti v poročanja pristojnemu organu za koledarska leta 2014, 2015 in 2016, če te številke ni v evidencah
poročevalske finančne institucije. V takem primeru se v poročanje vključi datum rojstva te osebe, če ga ima poročevalska
finančna institucija v svojih evidencah.
(2) Informacije iz prvega odstavka 266.d člena zakona
se pristojnemu organu sporočajo ob upoštevanju tretjega in
četrtega odstavka 3. člena sporazuma.
(3) Ne glede na drugi odstavek 266.g člena zakona mora
poročevalska finančna institucija Slovenije informacije, ki se
nanašajo na koledarsko leto 2014, sporočiti pristojnemu davčnemu organu najpozneje do 30. junija 2015.

3648.

Zakon o spremembah Zakona o davku
od prometa zavarovalnih poslov (ZDPZP-B)

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in
prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam

UKAZ
o razglasitvi Zakona o spremembah
Zakona o davku od prometa zavarovalnih poslov
(ZDPZP-B)
Razglašam Zakon o spremembah Zakona o davku od prometa zavarovalnih poslov (ZDPZP-B), ki ga je sprejel Državni

zbor Republike Slovenije na seji dne 5. decembra 2014.
Št. 003-02-10/2014-3
Ljubljana, dne 15. decembra 2014
Borut Pahor l.r.
Predsednik
Republike Slovenije

Uradni list Republike Slovenije
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ZAKON
O SPREMEMBAH ZAKONA O DAVKU OD
PROMETA ZAVAROVALNIH POSLOV (ZDPZP-B)

ZAKON
O SPREMEMBAH ZAKONA O DAVKU
NA FINANČNE STORITVE (ZDFS-A)

1. člen
V Zakonu o davku od prometa zavarovalnih poslov (Uradni list RS, št. 96/05 – uradno prečiščeno besedilo) se v
7. členu stopnja »6,5 %« nadomesti s stopnjo »8,5 %«.

1. člen
V Zakonu o davku na finančne storitve (Uradni list RS,
št. 94/12) se v 7. členu stopnja »6,5 odstotka« nadomesti s
stopnjo »8,5 odstotka«.

2. člen
V drugem odstavku 10. člena se besedi »davčnemu organu« nadomestita z besedilom »Finančni upravi Republike
Slovenije (v nadaljnjem besedilu: davčni organ)«.

2. člen
V drugem odstavku 10. člena se besedilo »davčnemu
organu« nadomesti z besedilom »Finančni upravi Republike
Slovenije (v nadaljnjem besedilu: davčni organ)«.

3. člen
V prvem in drugem odstavku 12. člena se besedi »davčno
službo« nadomestita z besedama »finančno upravo«.

3. člen
V drugem odstavku 13. člena se besedilo »zakona, ki
ureja davčno službo« nadomesti z besedilom »zakona, ki ureja
finančno upravo«.

4. člen
Besedilo 14. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Z globo od 4.000 do 75.000 eurov se kaznuje za
prekršek pravna oseba, če:
1. ne obračuna davka ter ne sestavi in ne predloži mesečnega obračuna davka davčnemu organu v skladu z 10. členom
tega zakona;
2. ne plača davka v roku iz 10. in 11. člena tega zakona.
(2) Z globo od 4.000 do 125.000 eurov se za prekršek iz
prejšnjega odstavka kaznuje pravna oseba, ki se po zakonu,
ki ureja gospodarske družbe, šteje za srednjo ali veliko gospodarsko družbo.
(3) Z globo od 800 do 4.000 eurov se kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe, če stori prekršek iz prvega
odstavka tega člena.
(4) Za prekrške iz tega člena se sme v hitrem postopku
izreči globa tudi v znesku, ki je višji od najnižje predpisane
globe, določene s prvim do tretjim odstavkom tega člena.«.
KONČNA DOLOČBA
5. člen
Ta zakon začne veljati 1. januarja 2015.
Št. 434-02/14-4/12
Ljubljana, dne 5. decembra 2014
EPA 169-VII
Državni zbor
Republike Slovenije
dr. Milan Brglez l.r.
Predsednik

3649.

Zakon o spremembah Zakona o davku
na finančne storitve (ZDFS-A)

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in
prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam

UKAZ
o razglasitvi Zakona o spremembah Zakona
o davku na finančne storitve (ZDFS-A)
Razglašam Zakon o spremembah Zakona o davku na
finančne storitve (ZDFS-A), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 5. decembra 2014.
Št. 003-02-10/2014-2
Ljubljana, dne 15. decembra 2014
Borut Pahor l.r.
Predsednik
Republike Slovenije

4. člen
V 14. členu se besedi »Davčna uprava« nadomestita z
besedama »Finančna uprava«.
5. člen
Besedilo 15. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Z globo od 1.200 do 41.000 eurov se kaznuje za
prekršek pravna oseba, če:
– ne obračuna davka ali obračuna davek v nasprotju s
tem zakonom (prvi odstavek 10. člena);
– davčnemu organu ne predloži davčnega obračuna v
predpisanih rokih in na predpisan način (drugi, tretji in četrti
odstavek 10. člena);
– ne plača davka oziroma ne plača davka v predpisanih
rokih in na predpisan način (11. člen);
– ne hrani dokumentacije in podatkov v skladu s tem
zakonom (12. člen);
– ne omogoči dostopa oziroma na zahtevo ne predloži
podatkov davčnemu organu (12. člen).
(2) Z globo od 4.000 do 125.000 eurov se za prekršek iz
prejšnjega odstavka kaznuje pravna oseba, ki se po zakonu,
ki ureja gospodarske družbe, šteje za srednjo ali veliko gospodarsko družbo.
(3) Z globo od 200 do 4.100 eurov se kaznuje samostojni
podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja
dejavnost, če stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.
(4) Z globo od 200 do 4.100 eurov se kaznuje odgovorna
oseba pravne osebe ali odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika ali posameznika, ki samostojno opravlja
dejavnost, če stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.
(5) Za prekrške iz tega člena se sme v hitrem postopku
izreči globa tudi v znesku, ki je višji od najnižje predpisane
globe, določene s tem členom.
(6) Za prekrške iz tega člena se ne kaznujejo pravna
oseba, samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki
samostojno opravlja dejavnost, in njihove odgovorne osebe,
če popravijo napake iz preteklih davčnih obdobij ali naknadno
predložijo davčni obračun v skladu z zakonom, ki ureja davek
na dodano vrednost.
KONČNI DOLOČBI
6. člen
(začetek veljavnosti)
(1) Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja 2015.
(2) Določbe 7. in 15. člena Zakona o davku na finančne storitve (Uradni list RS, št. 94/12) se uporabljajo do 1. januarja 2015.
Št. 434-02/14-3/53
Ljubljana, dne 5. decembra 2014
EPA 167-VII
Državni zbor
Republike Slovenije
dr. Milan Brglez l.r.
Predsednik
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Uradni list Republike Slovenije

MINISTRSTVA

Zakon o spremembi Zakona o spremembah
in dopolnitvah Zakona o tujcih (ZTuj-2B)

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in
prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam

UKAZ
o razglasitvi Zakona o spremembi Zakona
o spremembah in dopolnitvah Zakona o tujcih
(ZTuj-2B)
Razglašam Zakon o spremembi Zakona o spremembah
in dopolnitvah Zakona o tujcih (ZTuj-2B), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 5. decembra 2014.
Št. 003-02-10/2014-5
Ljubljana, dne 15. decembra 2014
Borut Pahor l.r.
Predsednik
Republike Slovenije

ZAKON
O SPREMEMBI ZAKONA O SPREMEMBAH
IN DOPOLNITVAH ZAKONA O TUJCIH (ZTuj-2B)
1. člen
V Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o tujcih
(Uradni list RS, št. 26/14) se v 76. členu na koncu stavka pred
piko doda vejica in besedilo »in določb novega drugega odstavka
31. člena, spremenjenega 37. člena, novega 37.a člena, novega
37.b člena, spremenjenega 45. člena, spremenjenega 46. člena,
spremenjenega prvega, tretjega, četrtega in petega odstavka
48. člena, prvega odstavka spremenjenega 54. člena, spremenjenega prvega odstavka 56. člena, spremenjenega drugega
in šestega odstavka ter novega sedmega, osmega in devetega
odstavka 58. člena, novega tretjega odstavka 87. člena, tretjega,
četrtega, petega, šestega in sedmega odstavka spremenjenega
111. člena in nova 6. točka prvega odstavka 144. člena zakona,
ki se začnejo uporabljati 1. septembra 2015«.
2. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 213-04/14-7/10
Ljubljana, dne 5. decembra 2014
EPA 168-VII
Državni zbor
Republike Slovenije
dr. Milan Brglez l.r.
Predsednik

3651.

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

Na podlagi prvega odstavka 329.a člena Zakona o davčnem postopku (Uradni list RS, št. 13/11 – uradno prečiščeno
besedilo, 32/12, 94/12, 101/13 – ZDavNepr, 111/13, 25/14 –
ZFU in 40/14 – ZIN-B) 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
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) 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
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati 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 (Uradni list RS, št. 107/12).
4. člen
Ta pravilnik začne veljati 1. januarja 2015.
Št. 007-760/2014/11
Ljubljana, dne 2. decembra 2014
EVA 2014-1611-0078
dr. Dušan Mramor l.r.
Minister
za finance
Priloga
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REPUBLIKA SLOVENIJA
R
M
MINISTRSTVO ZA FINANCE
FINANČNA UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE
PRILOGA 1
ZAHTEVEK
za zmanjšanje davčne osnove od dohodka iz oddajanja
premoženja v najem zaradi uveljavljanja stroškov vzdrževanja premoženja, ki ohranja
uporabno vrednost premoženja za leto ___________
1. PODATKI O ZAVEZANCU

(ime in priimek)

(davčna številka)

(podatki o bivališču: naselje, ulica, hišna številka)

(elektronski naslov)

(poštna številka, ime pošte)

(telefonska številka)

Zavezanec je rezident Republike
Slovenije:

�
�

da
ne

Država rezidentstva:

2.

PODATKI O PREMOŽENJU, PLAČNIKU DAVKA, DOHODKU
PREMOŽENJA V NAJEM IN UVELJAVLJANIH DEJANSKIH STROŠKIH

IZ

ODDAJANJA

Zap. št.

PODATKI O
PREMOŽENJU
1.

Vrsta premoženja

1. a

Naslov nepremičnine

1. b

Opis premičnega
premoženja

2.

Identifikator vrste
nepremičnega
premoženja

3.

Čas oddajanja
(od–do)

MF-FURS obr. DOHPREM št. 3

1.
a)
b)

nepremičnina
premičnina

oprema
bivalnik
prevozno sredstvo

3.

2.
a)
b)

nepremičnina
premičnina

oprema
bivalnik
prevozno sredstvo

a)
b)

nepremičnina
premičnina

oprema
bivalnik
prevozno sredstvo
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PODATKI O PLAČNIKU
DAVKA – NAJEMNIKU
4.

Davčna številka

5.

Ime in priimek
oziroma naziv

6.

Naslov oziroma sedež
(naselje, ulica, hišna
številka, pošta)

PODATKI O DOHODKU

7.

Skupni znesek (bruto)
dohodka v obdobju
(v EUR)

8.

Skupni znesek
davčnega odtegljaja v
obdobju (v EUR)

9.

Skupni znesek (neto)
dohodka v obdobju (v
EUR)

PODATKI O STROŠKIH

9.

Skupni znesek
uveljavljanih
dejanskih stroškov
(v EUR)

3. RAZČLENITEV DEJANSKIH STROŠKOV VZDRŽEVANJA PREMOŽENJA, KI OHRANJA
UPORABNO VREDNOST PREMOŽENJA
Zap.
PODATKI O
št.
RAČUNIH
računa

Številka računa
Datum računa
Znesek (v EUR)
Razčlenitev
stroškov – opis
Številka računa
Datum računa
Znesek (v EUR)
Razčlenitev
stroškov – opis

MF-FURS obr. DOHPREM št. 3

1.

2.

3
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Številka računa
Datum računa
Znesek (v EUR)
Razčlenitev
stroškov – opis
Številka računa
Datum računa
Znesek (v EUR)
Razčlenitev
stroškov – opis
Številka računa
Datum računa
Znesek (v EUR)
Razčlenitev
stroškov – opis
Številka računa
Datum računa
Znesek (v EUR)
Razčlenitev
stroškov – opis

4. PODATKI O TRANSAKCIJSKEM (OSEBNEM) RAČUNU
Preveč plačani davčni odtegljaj mi vrnite na transakcijski (osebni) račun, številka:

5. PRILOGE
Popis dokumentov oziroma dokazil, ki jih zavezanec prilaga k zahtevku:
1)
2)
3)
4)
5)
V/Na ________________________, dne ____________

___________________
(Podpis zavezanca)
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PRILOGA 2

NAVODILO ZA IZPOLNJEVANJE ZAHTEVKA ZA ZMANJŠANJE DAVČNE OSNOVE OD
DOHODKA IZ ODDAJANJA PREMOŽENJA V NAJEM ZARADI UVELJAVLJANJA DEJANSKIH
STROŠKOV VZDRŽEVANJA PREMOŽENJA, KI OHRANJA UPORABNO VREDNOST
PREMOŽENJA
1. UVOD
Zahtevek za zmanjšanje davčne osnove od dohodka iz oddajanja premoženja v najem zaradi
uveljavljanja dejanskih stroškov vzdrževanja premoženja, ki ohranja uporabno vrednost premoženja (v
nadaljnjem besedilu: dejanski stroški vzdrževanja), vloži davčni zavezanec do 15. januarja tekočega
leta za preteklo leto pri davčnem organu.
Zahtevek se vloži, kadar dejanski stroški vzdrževanja premoženja presegajo normirane stroške v višini
10 %, ki jih je plačnik davka upošteval pri izračunu davčnega odtegljaja od dohodka iz oddajanja
premoženja v najem.
V skladu z drugim odstavkom 77. člena Zakona o dohodnini lahko davčni zavezanec, najemodajalec,
namesto normiranih stroškov uveljavlja dejanske stroške vzdrževanja premoženja, ki ohranja
uporabno vrednost premoženja, če jih v času oddajanja premoženja v najem za navedeno premoženje
plačuje sam. Davčna osnova se ne zmanjša za stroške vzdrževanja, ki ohranja uporabno vrednost
kmetijskega ali gozdnega zemljišča.
2. VPISOVANJE PODATKOV POD TOČKO 1 – PODATKI O ZAVEZANCU
Vpišejo se osnovni identifikacijski podatki davčnega zavezanca (ime in priimek, davčna številka,
naslov bivališča, elektronski naslov, rezidentstvo ter država rezidentstva).
3. VPISOVANJE PODATKOV POD TOČKO 2 – PODATKI O PREMOŽENJU, PLAČNIKU DAVKA,
DOHODKU IZ ODDAJANJA PREMOŽENJA V NAJEM IN UVELJAVLJANIH DEJANSKIH
STROŠKIH
Podatki za posamezno premoženje in posameznega plačnika davka (najemnika), se vpisujejo v
stolpce.
3.1.
PODATKI O PREMOŽENJU
V vrstici »Vrsta premoženja« davčni zavezanec obkroži, ali se oddaja v najem nepremičnina ali
premičnina.
V vrstici »Naslov nepremičnine« se vpišejo ulica oziroma naselje, hišna številka, poštna številka in
kraj. Če se oddaja v najem premično premoženje, se to polje ne izpolni.
Davčni zavezanec, ki oddaja v najem premično premoženje, v vrstici »Opis premičnega
premoženja« izbere vrsto premičnega premoženja.
V vrstici »Identifikator vrste nepremičnega premoženja« se vpiše:
– za zemljišča: šifra katastrske občine, ime katastrske občine in številka parcele,
– za stavbe: šifra katastrske občine, ime katastrske občine in številka stavbe,
– za del stavbe: šifra katastrske občine, ime katastrske občine, številka stavbe in številka dela stavbe.
Podatki o tem se lahko pridobijo z javnim vpogledom v podatke o nepremičninah na geodetskem
portalu http://prostor3.gov.si/javni/login.jsp?jezik=sl .
Če se oddaja v najem premično premoženje, se to polje ne izpolni.
Davčni zavezanec v vrstici »Čas oddajanja (od–do)« navede čas oddajanja v obliki (dd. mm. LLLL –
dd. mm. LLLL).
3.2.
PODATKI O PLAČNIKU DAVKA – NAJEMNIKU
V vrstici »Davčna številka« se vpiše davčna številka plačnika davka, ki je izplačal dohodek iz oddajanja
premoženja v najem.
MF-FURS obr. DOHPREM št. 3
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V vrstici »Ime in priimek oziroma naziv« se vpišejo ime in priimek oziroma naziv plačnika davka, ki je
izplačal dohodek iz oddajanja premoženja v najem.
V vrstici »Naslov oziroma sedež (naselje, ulica, hišna številka, pošta)« se vpiše naslov oziroma sedež
plačnika davka: naselje, ulica, hišna številka, pošta.
3.3.
PODATKI O DOHODKU
V vrstici »Skupni znesek (bruto) dohodka v obdobju (v EUR)« se vpiše celotni znesek dohodka, ki
je bil dosežen v obdobju oddajanja premoženja v najem, v eurih zaokroženo na dve decimalni mesti.
Pridobljeni dohodek v tuji valuti se preračuna v eure po tečaju, ki ga objavlja Banka Slovenije na dan
pridobitve dohodka.
V vrstici »Skupni znesek davčnega odtegljaja v obdobju (v EUR)« se vpiše znesek davka, ki ga je
plačnik davka odtegnil od dohodka iz oddajanja premoženja v najem, v eurih zaokroženo na dve
decimalni mesti.
V vrstici »Skupni znesek (neto) dohodka v obdobju (v EUR)« se vpiše skupni znesek (bruto)
dohodka v obdobju (v EUR), zmanjšan za skupni znesek davčnega odtegljaja v obdobju (v EUR).
3.4.
PODATKI O STROŠKIH
V vrstici »Skupni znesek uveljavljanih dejanskih stroškov (v EUR)« se vpiše seštevek vseh
uveljavljanih dejanskih stroškov vzdrževanja premoženja, ki ohranja uporabno vrednost premoženja, v
eurih zaokroženo na dve decimalki, ki jih zavezanec podrobno razčleni v 3. točki obrazca.
4. VPISOVANJE PODATKOV POD TOČKO 3 – RAZČLENITEV DEJANSKIH STROŠKOV
VZDRŽEVANJA PREMOŽENJA, KI OHRANJA UPORABNO VREDNOST PREMOŽENJA
Zavezanec (najemodajalec) ima pravico uveljavljati stroške vzdrževanja premoženja, ki ohranja
uporabno vrednost premoženja (dejanski stroški), če jih je plačal v času oddajanja premoženja v
najem za navedeno premoženje. Pri uveljavljanju stroškov vzdrževanja mora zavezanec predložiti
račune, ki se glasijo na njegovo ime in se nanašajo na v najem oddano premoženje. Za dejanske
stroške se štejejo tudi dejansko porabljena sredstva rezervnega sklada za vzdrževanje
večstanovanjske stavbe. Zavezancu se prizna znesek njemu pripisanih porabljenih sredstev
rezervnega sklada, ki so bila vplačana v zvezi z nepremičnino, oddano v najem, in sicer na podlagi
obvestila upravnika, ki nastale stroške vzdrževanja porazdeli med etažne lastnike po vnaprej
določenih kriterijih in sestavi razdelilnik oziroma obračun teh stroškov.
4.1.
PODATKI O RAČUNIH
V preglednico se vpisujejo podatki po posameznem računu, s katerim zavezanec uveljavlja dejanske
stroške. Posamezen račun se oštevilči z zaporedno številko.
V vrstici »Številka računa« se vpiše številka računa, ki je navedena na uveljavljanem računu.
V vrstici »Datum računa« se vpiše datum računa.
V vrstici »Znesek (v EUR)« se vpiše znesek računa v eurih, zaokrožen na dve decimalki. Znesek
računa, izražen v tuji valuti, se preračuna v eure po tečaju, ki ga objavlja Banka Slovenije na dan
izdaje računa.
V vrstici »Razčlenitev stroškov (opis)« se opredeli, za kakšen namen so bila sredstva porabljena.
5. VPISOVANJE PODATKOV POD TOČKO 4 – PODATKI O TRANSAKCIJSKEM (OSEBNEM)
RAČUNU
Zavezanec vpiše številko transakcijskega (osebnega) računa, na katerega se mu nakaže poračun
davčnega odtegljaja.
6. VPISOVANJE PODATKOV POD TOČKO 5 – PRILOGE
Davčni zavezanec k zahtevku predloži račune, s katerimi uveljavlja dejanske stroške vzdrževanja
premoženja.
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Če so se oddajale v najem več kakor tri nepremičnine oziroma premičnine, se natisne dodatni
zahtevek in se ga ustrezno označi kot sestavni del prvega zahtevka. V tem primeru se v dodatni
zahtevek ne vpisujejo podatki pod 1. Podatki o zavezancu in podatki pod 4. Podatki o transakcijskem
(osebnem) računu.
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Pravilnik o spremembi Pravilnika o dostavi
podatkov za odmero dohodnine od dobička
iz kapitala od odsvojitve vrednostnih papirjev
in drugih deležev ter investicijskih kuponov

Na podlagi 342. člena Zakona o davčnem postopku (Uradni list RS, št. 13/11 – uradno prečiščeno besedilo, 32/12,
94/12, 101/13 – ZDavNepr in 111/13) izdaja minister za finance

PRAVILNIK
o spremembi Pravilnika o dostavi podatkov
za odmero dohodnine od dobička iz kapitala
od odsvojitve vrednostnih papirjev in drugih
deležev ter investicijskih kuponov
1. člen
V Pravilniku o dostavi podatkov za odmero dohodnine od
dobička iz kapitala od odsvojitve vrednostnih papirjev in drugih
deležev ter investicijskih kuponov (Uradni list RS, št. 92/13) se
Priloga nadomesti z novo Prilogo, ki je priloga in sestavni del
tega pravilnika.
2. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se že za dostavo
podatkov za davčno leto 2014.
Ne glede na prejšnji odstavek osebne družbe ne pošiljajo
podatkov o izplačilih deležev v dobičku družbenikom osebne
družbe, ki se odpišejo od njihovih kapitalskih deležev, opravljenih do vključno 25. aprila 2014.
Št. 007-713/2014/13
Ljubljana, dne 3. decembra 2014
EVA 2014-1611-0071
dr. Dušan Mramor l.r.
Minister
za finance
Priloga
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PRILOGA

OBLIKA IN NAČIN DOSTAVE PODATKOV ZA ODMERO DOHODNINE OD DOBIČKA IZ
KAPITALA OD ODSVOJITVE VREDNOSTNIH PAPIRJEV IN DRUGIH DELEŽEV TER
INVESTICIJSKIH KUPONOV
1 Oblika podatkov
Podatki se zapišejo v datoteko vrste XML po shemi KP_KDVP.XSD, ki je objavljena na spletni strani
eDavki: http://edavki.durs.si/OpenPortal/Pages/StartPage/StartPage.aspx.
2 Priprava in dostava podatkov davčni upravi
Dostava podatkov je mogoča izključno po elektronski poti prek storitev sistema eDavki
(http://edavki.durs.si). Dostop do sistema eDavki je mogoč s certificiranimi digitalnimi potrdili. Navodila
za registracijo in uporabo potrdil so objavljena na naslovu http://edavki.durs.si v področju
»Registracija«.
Podatki se pripravijo na način "en XML, več zavezancev".
Elektronski dokument se pripravi tako, da vsebuje podatke o vseh pridobitvah in odsvojitvah kapitala v
davčnem letu po objavljeni shemi za enega ali več zavezancev.
V primeru, da so bili za posameznega zavezanca vloženi/poslani napačni podatki, se popravki
ponovno pošljejo v obliki elektronskega dokumenta z vsemi podatki za tega zavezanca.
V primeru nepravilno poslanih podatkov za zavezanca, ki v odmernem letu nima pridobitev in/ali
odsvojitev, se v datoteki XML pošljejo podatki o zavezancu brez podatkov o pridobitvah in odsvojitvah
kapitala.
3 Podatki za dobiček iz kapitala
3.1 Splošni opis podatkov
a. Podatke o vseh pridobitvah in odsvojitvah vrednostnih papirjev in drugih deležev v gospodarskih
družbah, zadrugah in drugih oblikah organiziranja, ki so jo opravili rezidenti RS in nerezidenti RS v
preteklem davčnem letu morajo poslati pooblaščeni udeleženci trga vrednostnih papirjev in druge
pravne osebe, ki so opravljale prenose imetništva vrednostnih papirjev ali drugih deležev v zvezi z
vsemi pridobitvami in odsvojitvami vrednostnih papirjev in deležev, razen tistih, pri katerih je bil
pravni temelj sklep o dedovanju ali drug pravni posel v zvezi s smrtjo.
Podatke o izdaji novih vrednostnih papirjev ali pridobitvi novih deležev pri povečanju kapitala
družbe z lastnimi sredstvi zavezanca ali povečanju kapitala družbe iz sredstev družbe pošljejo
izdajatelji novih vrednostnih papirjev ali deležev ali od njega pooblaščena borznoposredniška
družba, ki je opravila izdajo novih delnic.
Podatke o povečanju kapitalskih deležev družbenikov zaradi pripisa dobička osebne družbe
kapitalskim deležem družbenikov in podatke o izplačilih deležev v dobičku družbenikom osebne
družbe, ki se odpišejo od njihovih kapitalskih deležev, pošljejo osebne družbe.
Pri preoblikovanju družb morajo podatke o opravljeni zamenjavi kapitala (vrednostnih papirjev ali
deležev v kapitalu) poslati nove ali prevzemne družbe.
Podatke o prenosih vrednostnih papirjev zaradi izključitve manjšinskih delničarjev ali vključitve
odvisne družbe v glavno družbo mora poslati glavni delničar ali glavna družba.
b. Podatke v zvezi s pridobitvijo, unovčitvijo in zamenjavo investicijskih kuponov, ki so jih opravili
rezidenti RS in nerezidenti RS, morajo poslati družbe za upravljanje in druge osebe, ki sprejemajo
vplačila v zvezi s pridobitvijo investicijskega kupona ali izplačajo dohodek, dosežen z odsvojitvijo ali
unovčitvijo investicijskega kupona vzajemnega sklada ali z izplačilom sorazmernega dela
likvidacijske mase pri likvidaciji vzajemnega sklada, ter podatke v zvezi z uveljavljanjem stroškov.
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Plačilni zastopniki, ki so dolžni davčnemu organu dajati podatke po določbah 10. podpoglavja I.
poglavja petega dela Zakona o davčnem postopku (Uradni list RS, št. 13/11 – uradno prečiščeno
besedilo, 32/12, 94/12, 101/13 – ZDavNepr in 111/13), niso dolžni dajati podatkov v zvezi z isto
prodajo, povračilom ali odkupom investicijskega kupona v skladu s tem odstavkom.
Pri preoblikovanju investicijske družbe v vzajemni sklad morajo podatke o opravljeni zamenjavi
delnic investicijske družbe z investicijskimi kuponi vzajemnega sklada poslati družbe za
upravljanje, ki upravljajo vzajemni sklad.
Pri zamenjavi investicijskih kuponov vzajemnega sklada za investicijske kupone drugih vzajemnih
skladov, za katero lahko davčni zavezanec uveljavlja odlog ugotavljanja davčne obveznosti in pri
kateri priglasitev opravi za vse zavezance hkrati družba za upravljanje, ki upravlja prevzemni sklad,
krovni sklad ali krovna sklada, v skladu z zakonom, ki ureja investicijske sklade in družbe za
upravljanje, mora podatke poslati družba za upravljanje, ki upravlja prevzemni sklad, krovni sklad
ali krovna sklada.
Podatke morajo poslati družbe za upravljanje, ki upravljajo krovni sklad, vpisan na seznam krovnih
skladov iz šestega odstavka 1. člena Pravilnika o sledljivosti prehodov med podskladi istega
krovnega sklada (Uradni list RS, št. 37/08, 101/08, 87/09 in 107/11; v nadaljnjem besedilu:
pravilnik), kot priglasitev po osmem odstavku 331. člena ZDavP-2.
3.1.1 Tabelarični prikaz individualnih podatkov

X
X

vpiše se ISIN koda vrednostnega papirja, če ta obstaja
uradno daljše ime vrednostnega papirja
oznake:
MAN – v gospodarjenju

Y

X

vpiše se oznaka PODVP

Če davčna številka ne obstaja, se vpiše osemmestno celo število, ki se mora obvezno začeti z nič (0). Rezidenti so lahko brez davčne številke le izjemoma, če so
z vrednostnimi papirji ali investicijskimi kuponi razpolagali pred zakonsko obveznostjo pridobitve davčne številke in zato poročevalec z davčno številko ne
razpolaga in je ne more pridobiti.
2
Če ISIN koda vrednostnega papirja ne obstaja, se vpiše stalno besedilo ISIN.

vrsta posla

podatki o pridobitvah in odsvojitvah vrednostnih
papirjev
ISIN koda vrednostnega papirja2
ime vrednostnega papirja
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1

X

LLLL

X
X

1. PODATKI O PRIDOBITVAH IN ODSVOJITVAH VREDNOSTNIH PAPIRJEV

OBDOBJE POROČANJA

država rezidentstva

status rezidentstva

X
Y
X
X

8-mestna davčna številka zavezanca
po modelu za sestavo TIN po posameznih državah
ime zavezanca
priimek zavezanca
oznaka za rezidentstvo zavezanca:
R – rezident RS
N – nerezident RS
samo za nerezidente RS

davčna številka zavezanca1
tuja identifikacijska številka
ime zavezanca
priimek zavezanca

Št.

X
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PODATKI O ZAVEZANCU

X
X
X

8-mestna davčna številka izplačevalca
ime pravne osebe ali firma
ulica, hišna številka, ime pošte, poštna številka in kraj

davčna številka izplačevalca
ime
naslov

OBVEZNOST
PODATKA

X

OPIS PODATKOV

PODATKI O IZPLAČEVALCU

POTREBNI PODATKI

Stran
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X

X
X
Y

vpiše se oznaka PODD
ime družbe
oznaka DA ob odlogu pri zamenjavah deleža ob statusnih
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Pri poslih na kratko so mogoči načini pridobitve: B – nakup, F – dedovanje, G – darilo in H – drugo.

podatki o pridobitvah in odsvojitvah deležev v
gospodarskih družbah, zadrugah in drugih oblikah
organiziranja
oznaka deleža
odlog

Št.

3

oznake:
A: vložek kapitala
B: nakup
C: povečanje kapitala družbe z lastnimi sredstvi zavezanca
D: povečanje kapitala družbe iz sredstev družbe
E: zamenjava kapitala ob statusnih spremembah družbe
F: dedovanje
G: darilo
H: drugo

Y

Y

Y

Y

datum pridobitve
X
X
količina ob pridobitvi
na štiri decimalna mesta
X
nabavna vrednost ob pridobitvi na enoto na štiri decimalna mesta
stroški v zvezi s pridobitvijo
plačani davek na dediščine in darila
Y
Y
podatki o odsvojitvah
datum odsvojitve
X
X
količina ob odsvojitvi
na štiri decimalna mesta
X
vrednost ob odsvojitvi na enoto
na štiri decimalna mesta
2. PODATKI O PRIDOBITVAH IN ODSVOJITVAH DELEŽEV V GOSPODARSKIH DRUŽBAH, ZADRUGAH IN DRUGIH OBLIKAH
ORGANIZIRANJA

način pridobitve3

podatki o pridobitvah

opustitev

odlog

oznaka posla

P – v posredovanju
oznake:
S – short, posli na kratko
L – long, posli na dolgo
oznaka DA ob odlogu pri zamenjavah ob statusnih
spremembah družbe – način pridobitve E
oznaka DA pri prostovoljnem enostranskem prenehanju
lastninske pravice

Uradni list Republike Slovenije
Stran
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v odstotkih
vrednost celotnega deleža na štiri decimalna mesta

X

ISIN koda sklada ali podsklada (št. 5 )
oznaka razreda kupona, če obstaja več razredov kuponov
(št. 6 )
ime sklada ali podsklada (št. 4 )
ime krovnega sklada

oznaka investicijskega kupona

ime sklada ali podsklada

ime krovnega sklada (št. 1)

Y

X

90 / 15. 12. 2014

X

X

vpiše se oznaka PODINVK

X
X
X
Y
Y
X
X
X

podatki o pridobitvah, unovčitvah in zamenjavah
investicijskih kuponov

3. PODATKI O PRIDOBITVAH, UNOVČITVAH IN ZAMENJAVAH INVESTICIJSKIH KUPONOV

podatki o odsvojitvah
datum odsvojitve deleža
količina odsvojenega deleža
vrednost ob odsvojitvi deleža

v odstotkih
vrednost celotnega deleža na štiri decimalna mesta
davek na dediščine in darila

X

Y

Št.

datum pridobitve deleža
količina ob pridobitvi
nabavna vrednost ob pridobitvi
stroški v zvezi s pridobitvijo

oznake:
A: vložek kapitala
B: nakup
C: povečanje kapitala družbe z lastnimi sredstvi zavezanca
D: povečanje kapitala družbe iz sredstev družbe
E: zamenjava kapitala ob statusnih spremembah družbe
F: dedovanje
G: darilo
H: drugo
I: povečanje kapitalskega deleža v osebni družbi zaradi
pripisa dobička kapitalskemu deležu
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način pridobitve

podatki o pridobitvah

spremembah družbe – način pridobitve E

Stran
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oznake:

Pri poslih na kratko so mogoči načini pridobitve: B – nakup, F – dedovanje, G – darilo in H – drugo.

oznaka vrste transakcije (št. 3 )

X

X

X
X
X
Y
Y
X
X

X

Y

Y

Y

Y

Y
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4

na štiri decimalna mesta
na štiri decimalna mesta

na štiri decimalna mesta
na štiri decimalna mesta
plačani davek na dediščine in darila

oznake:
A: vložek kapitala
B: nakup
C: povečanje kapitala družbe z lastnimi sredstvi zavezanca
D: povečanje kapitala družbe iz sredstev družbe
E: zamenjava kapitala ob statusnih spremembah družbe
F: dedovanje
G: darilo
H: drugo

koda, prejeta ob uvrstitvi na seznam krovnih skladov pri
DURS
oznake:
MAN – v gospodarjenju
P – v posredovanju
oznake:
S – short, posli na kratko
L – long, posli na dolgo
oznaka DA ob odlogu ugotavljanja davčne obveznosti pri
zamenjavi investicijskih kuponov podsklada za investicijske
kupone drugih podskladov pri istem krovnem skladu ali pri
zamenjavi investicijskih kuponov vzajemnega sklada z
investicijskimi kuponi drugih vzajemnih skladov

Št.

DRUGI KONTROLNI PODATKI PO OSMEM (IN DESETEM) ODSTAVKU 331. ČLENA ZDavP-2 in 339. ČLENU ZDavP-2

datum pridobitve
količina ob pridobitvi
nabavna vrednost ob pridobitvi na enoto
stroški v zvezi s pridobitvijo
podatki o odsvojitvah
datum odsvojitve
količina ob odsvojitvi
vrednost ob odsvojitvi na enoto

način pridobitve4

podatki o pridobitvah

odlog

oznaka posla

vrsta posla

koda, prejeta ob uvrstitvi na seznam krovnih skladov
pri DURS (št. 2)

Uradni list Republike Slovenije
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čas pridobitve investicijskega kupona po
pravilniku, razen pri oznaki PRIV ali
PRIV-NEP (št. 11)

90 / 15. 12. 2014

posebna oznaka za prve pridobljene
kupone po pravilniku (št. 10)

Št.

oznake:
PRIV
SEKUN
PRIV-NEP
SEKUN-NEP
P
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datum pridobitve ali zamenjave ali
unovčitve ali popravka (št. 7)
količina ob pridobitvi ali zamenjavi ali
unovčitvi (št. 8)
vrednost za enoto (točko) ob pridobitvi
ali zamenjavi ali unovčitvi (št. 9)

01 – pridobitev
02 – zamenjava izstop (zamenjani kuponi)
03 – zamenjava vstop (novi kuponi)
04 – unovčitev
05 – priglasitev preoblikovanje sklada izstop (prenosni
sklad)
06 – priglasitev preoblikovanje sklada vstop (prevzemni
sklad)
07 – priglasitev oblikovanje krovnega sklada ali
preoblikovanje obstoječega vzajemnega sklada v podsklad
obstoječega krovnega sklada
08 – popravek podatkov – star podatek
09 – popravek podatkov – nov podatek
10 – preoblikovanje investicijske družbe v vzajemni sklad –
zamenjane delnice
11 – preoblikovanje investicijske družbe v vzajemni sklad –
pridobljeni investicijski kuponi
12 – preoblikovanje podskladov krovnega sklada
(zamenjani kuponi)
13 – preoblikovanje podskladov krovnega sklada (novi
kuponi)

Stran
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nabavna vrednost investicijskega
kupona za enoto (točko) po pravilniku
(razen pri oznaki PRIV ali PRIV-NEP)
(št. 12)
posebna oznaka posameznega prehoda
med podskladi istega krovnega sklada
za zamenjane in nove investicijske
kupone: PREH (št. 13)
čas pridobitve novega investicijskega
kupona pri zamenjavi investicijskih
kuponov podsklada za investicijske
kupone drugih podskladov po pravilniku
pri oznaki PREH (št. 14)
nabavna vrednost novega
investicijskega kupona za enoto (točko)
pri zamenjavi investicijskih kuponov
podsklada za investicijske kupone
drugih podskladov po pravilniku (pri
oznaki PREH) (št. 15)
enoznačna identifikacija posamezne
zamenjave pri oznaki 02 in 03 (isti
identifikator označuje povezanost oznak
02 in 03 pri posamezni zamenjavi (št.
16)
enoznačna identifikacija priglasitve
preoblikovanja sklada pri oznaki 05 in 06
(isti identifikator označuje povezanost
oznak 05 in 06 pri prehodu s
prenosnega na prevzemni sklad) (št. 17)
enoznačna identifikacija popravka
podatkov pri oznaki 08 in 09 (isti
identifikator označuje povezanost oznak
08 in 09 pri popravku starega podatka in
vnosu novega podatka) (št. 18)
enoznačna identifikacija zamenjave
delnic investicijske družbe z
investicijskimi kuponi vzajemnega
sklada (isti identifikator označuje

Uradni list Republike Slovenije
Št.
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oznaka DA ob taki unovčitvi ali razdelitvi

Št.

oznaka DA ob taki unovčitvi

oznaka DA, če je transakcija opravljena na organiziranem
trgu

10202 /

Oznaka podatkov v tabeli:
X – podatek je obvezen,
Y – podatek ni obvezen. Mogoče je izpolniti samo podatke o pridobitvah ali podatke o odsvojitvah.

povezanost oznak 10 in 11 pri
preoblikovanju investicijske družbe v
vzajemni sklad) (št. 19)
enoznačna identifikacija preoblikovanja
podskladov krovnega sklada pri oznaki
12 in 13 (isti identifikator označuje
povezanost oznak 12 in 13 pri
preoblikovanju podskladov krovnega
sklada) (št. 20)
datum vzpostavitve evidence za
spremljanje prehodov med podskladi
istega krovnega sklada (št. 21)
dan izvedbe preoblikovanja sklada ali
dan oblikovanja krovnega sklada ali dan
oblikovanja novega podsklada
obstoječega krovnega sklada (št. 22)
transakcija, opravljena na organiziranem
trgu vrednostnih papirjev (št. 23)
unovčitev kupona podsklada,
namenjena izključno poravnavi stroškov,
povezanih s prehajanjem (št. 24)
razdelitev skupnega premoženja na
podlagi odločbe (št. 25)

Stran
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3.1.2 Tabelarični prikaz dovoljenih ali nedovoljenih vrednosti individualnih podatkov o
pridobitvah, unovčitvah in zamenjavah investicijskih kuponov
Oznaka vrste transakcije
Številka

1

2

3

4

5

6

7

8

9

št. 1
št. 2
št. 3
št. 4
št. 5
št. 6
št. 7
št. 8
št. 9
št. 10
št. 11
št. 12
št. 13
št. 14
št. 15
št. 16
št. 17
št. 18
št. 19
št. 20
št. 21
št. 22
št. 23
št. 24
št. 25

Y
Y
X
X
X
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y

X
X
X
X
X
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
X
Y
Y
X

X
X
X
X
X
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
X
Y
Y
X

Y
Y
X
X
X
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y

Y
Y
X
X
X
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y

Y
Y
X
X
X
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y

X
Y
X
X
X
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y

X
Y
X
X
X
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y

X
Y
X
X
X
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y

X

X

X

X

Y
Y

Y
Y

Y
Y
Y

X
X

X
X

Y
Y
Y
Y
Y

Y
Y

Y
Y

Y
X

10

11

X
X
X
Y
Y
Y
Y

X
X
X
Y
Y
Y
Y

X

X

12

13

X
Y
X
X
X
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y

X
Y
X
X
X
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y

X
Y
Y

X
Y
Y

Oznaka vrste transakcije (številke od 01 do 13):
01 – pridobitev
02 – zamenjava izstop (zamenjani kuponi)
03 – zamenjava vstop (novi kuponi)
04 – unovčitev
05 – priglasitev preoblikovanje sklada izstop (prenosni sklad)
06 – priglasitev preoblikovanje sklada vstop (prevzemni sklad)
07 – priglasitev oblikovanje krovnega sklada ali preoblikovanje obstoječega vzajemnega
sklada v podsklad obstoječega krovnega sklada
08 – popravek podatkov - star podatek
09 – popravek podatkov - nov podatek
10 – preoblikovanje investicijske družbe v vzajemni sklad – zamenjane delnice
11 – preoblikovanje investicijske družbe v vzajemni sklad – pridobljeni investicijski kuponi
12 – preoblikovanje podskladov krovnega sklada (zamenjani kuponi)
13 – preoblikovanje podskladov krovnega sklada (novi kuponi)
Oznaka podatkov v tabeli:
X – podatek je obvezen,
Y – podatek ni obvezen.
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DRUGI DRŽAVNI ORGANI
IN ORGANIZACIJE
3653.

Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa
o poročanju upravljavca vzajemnega
pokojninskega sklada in krovnega
pokojninskega sklada

Na podlagi druge in tretje alineje petega odstavka
284. člena, sedmega odstavka 285. člena, enajstega odstavka 313. člena in drugega odstavka 366. člena Zakona
o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS,
št. 96/12, 39/13, 99/13 – ZSVarPre‑C, 101/13 – ZIPRS1415
in 44/14 – ORZPIZ206) Agencija za trg vrednostnih papirjev
izdaja

SKLEP
o spremembah in dopolnitvah Sklepa
o poročanju upravljavca vzajemnega
pokojninskega sklada in krovnega
pokojninskega sklada
1. člen
V 7. členu Sklepa o poročanju upravljavca vzajemnega pokojninskega sklada in krovnega pokojninskega sklada
(Uradni list RS, št. 79/12) se besedilo »Sklepa o upravljanju
tveganj« nadomesti z besedilom »Sklepa o upravljanju tveganj
pokojninskega sklada«.
2. člen
V III. poglavju priloge 2 k sklepu se črta število »(1)«.
V besedilu navodila šifranta »314. Vrsta naložbe« se
besedilo »Instrumenti denarnega trga iz 8.c, 8.h in 8.d točke
prvega odstavka 244. člena ZISDU-2« nadomesti z besedilom
»Instrumenti denarnega trga iz 8.c in 8.d točke prvega odstavka
244. člena ZISDU-2«.
3. člen
V prilogi 4 k sklepu se 4. točka spremeni tako, da se glasi:
»1. Postavka poročila
Vpiše se znesek posamezne postavke v eurih na dve
decimalni mesti natančno od pričetka koledarskega leta do
zadnjega dne v mesecu, na katerega se nanaša poročilo:
01 Prihodki od obresti
02 Prihodki od dividend in deležev
03 Realizirani čisti dobički iz finančnih naložb, pripoznanih
po pošteni vrednosti skozi izkaz poslovnega izida
04 Realizirani čisti dobički iz finančnih naložb, ki niso merjene po pošteni vrednosti skozi izkaz poslovnega izida
05 Čisti prihodki iz naslova spremembe poštene vrednosti
finančnih naložb, pripoznanih po pošteni vrednosti skozi izkaz
poslovnega izida
06 Čisti prihodki iz naslova spremembe poštene vrednosti
pri obračunavanju varovanj pred tveganji
07 Drugi finančni prihodki
08 Prihodki od oddajanja naložbenih nepremičnin v najem
09 Realizirani čisti dobički pri odtujitvi naložbenih nepremičnin
10 Čisti prihodki iz naslova spremembe poštene vrednosti
naložbenih nepremičnin, pripoznanih po pošteni vrednosti skozi
izkaz poslovnega izida
11 Prihodki iz vplačil upravljavca zaradi nedoseganja zajamčene donosnosti
12 Drugi prihodki
13 Odhodki za upravljavsko provizijo
14 Odhodki v zvezi s skrbnikom
15 Odhodki v zvezi z revidiranjem
16 Odhodki v zvezi z obveščanjem članov vzajemnega
pokojninskega sklada
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17 Odhodki iz posredovanja pri nakupu in prodaji vrednostnih papirjev
18 Drugi odhodki v zvezi z upravljanjem in poslovanjem
vzajemnega pokojninskega sklada
19 Odhodki za obresti
20 Realizirane čiste izgube iz finančnih naložb, pripoznanih po pošteni vrednosti skozi izkaz poslovnega izida
21 Realizirane čiste izgube iz finančnih naložb, ki niso
merjene po pošteni vrednosti skozi izkaz poslovnega izida
22 Čisti odhodki iz naslova spremembe poštene vrednosti
finančnih naložb, pripoznanih po pošteni vrednosti skozi izkaz
poslovnega izida
23 Čisti odhodki iz naslova spremembe poštene vrednosti
pri obračunavanju varovanj pred tveganji
24 Drugi finančni odhodki
25 Odhodki v zvezi z upravljanjem in oddajanjem naložbenih nepremičnin
26 Realizirane čiste izgube pri odtujitvi naložbenih nepremičnin
27 Čisti odhodki iz naslova spremembe poštene vrednosti
naložbenih nepremičnin, pripoznanih po pošteni vrednosti skozi
izkaz poslovnega izida
28 Drugi odhodki«.
KONČNA DOLOČBA
4. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 1. januarja
2015.
Št. 00702-3/2014-2
Ljubljana, dne 12. decembra 2014
EVA 2014-1611-0104
Predsednik sveta
Agencije za trg vrednostnih papirjev
dr. Damjan Žugelj l.r.

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE
3654.

Spremembe in dopolnitve Kolektivne pogodbe
za poštne in kurirske dejavnosti

V skladu z veljavnimi predpisi sklepata pogodbeni stranki
kot predstavnika delodajalcev Združenje delodajalcev
Slovenije in GZS Združenje za promet in zveze
ter kot predstavnik delojemalcev Zveza svobodnih sindikatov Slovenije, Sindikat delavcev prometa in zvez Slovenije,
Ljubljana

SPREMEMBE IN DOPOLNITVE
Kolektivne pogodbe za poštne in kurirske
dejavnosti
1. člen
V Kolektivni pogodbi za poštne in kurirske dejavnosti
(Uradni list RS, št. 50/03, 94/04, 61/05, 43/06 – ZKolP, 84/08,
91/09 ter 74/14) se spremeni 2. točka 3. člena Tarifne priloge,
tako da se pravilno glasi:
»(2) Povračilo stroškov prevoza na delo in z dela znaša
95 % cene najcenejšega javnega prevoza oziroma 75 % zneska, določenega v 3. členu Uredbe o davčni obravnavi povračil
stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja (Uradni list
RS, 140/06, 76/08; v nadaljnjem besedilu: Uredba).«
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2. člen
V preostalem delu ostane kolektivna pogodba nespremenjena.
Ljubljana, dne 21. novembra 2014
Predstavnika delodajalcev:
Združenje delodajalcev Slovenije
Sekcija za promet in zveze
Predsednik
mag. Martin Mlakar l.r.
Gospodarska zbornica Slovenije
Združenje za promet in zveze
Predsednik
Janko Pirkovič l.r.
Predstavnik delojemalcev:
ZSSS – Sindikat delavcev prometa
in zvez Slovenije
Generalna sekretarka
Cvetka Gliha l.r.
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je dne 10. 12. 2014 izdalo potrdilo št. 02047-4/2005-12
o tem, da so Spremembe in dopolnitve Kolektivne pogodbe za
poštne in kurirske dejavnosti vpisane v evidenco kolektivnih
pogodb na podlagi 25. člena Zakona o kolektivnih pogodbah
(Uradni list RS, št. 43/06) pod zaporedno številko 43/3.

Stran
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OBČINE
CERKNICA
3655.

Sklep o začasnem financiranju Občine
Cerknica v obdobju januar–marec 2015

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 108. člena Statuta Občine Cerknica (Uradni list RS,
št. 58/10) je župan Občine Cerknica dne 8. 12. 2014 sprejel

SKLEP
o začasnem financiranju Občine Cerknica
v obdobju januar–marec 2015
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
(vsebina sklepa)
S tem sklepom se določa in ureja začasno financiranje
Občine Cerknica (v nadaljevanju: občina) v obdobju od 1. januarja do 31. marca 2015 (v nadaljnjem besedilu: obdobje
začasnega financiranja).
2. člen
(podlaga za začasno financiranje)
Začasno financiranje temelji na proračunu občine za leto
2014. 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 Cerknica za leto 2014 (Uradni list RS,
št. 33/14; 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)
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 Globe in druge 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

70

71

72

ZF
JAN–MAR
2015
5.256.143
2.382.581
2.025.349
1.672.853
325.754
32.803
–6.061
357.232
162.817
1.715
6.267
6.539
179.894
2.377
0
2.377

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
741 Prejeta sredstva iz držav. 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
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI
431 Investicijski transferi pravnim
in fizičnim osebam
432 Investicijski transferi proračunskim
uporabnikom
III.
PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ (I.-II.)
B.
RAČUN FINANČNIH TERJATEV
IN NALOŽB
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
IN PRODAJA 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 POV. KAPITALSKIH
DELEŽEV
440 Dana posojila
441 Povečanje kapitalskih deležev
in naložb
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova
privatizacije
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA
IN KAP. 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

0
0
0
0
2.871.185
460.743
2.410.442
4.526.916
625.406
117.500
19.532
455.954
31.587
833
898.656
1.000
342.284
110.069
445.303
0
2.948.679
2.948.679
54.174
54.174
0
729.227
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
147.447
147.447
147.447
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IX.

X.
XI.

POVEČANJE (ZMANJŠANJE)
SREDSTEV NA RAČUNIH
(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
NETO ZADOLŽEVANJE
(VII.-VIII.)
NETO FINANCIRANJE
(VI.+VII.-VIII.-IX.= -III)

Št.

1. člen
(vsebina sklepa)
S tem sklepom se določa in ureja začasno financiranje
Občine Črenšovci (v nadaljevanju: občina) v obdobju od 1. januarja do 31. marca 2015 (v nadaljnjem besedilu: obdobje
začasnega financiranja).
2. člen

(posebni del proračuna)

3. IZVRŠEVANJE ZAČASNEGA FINANCIRANJA
5. člen

(podlaga za začasno financiranje)
Začasno financiranje temelji na proračunu občine za leto
2014. 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 Črenšovci za leto 2014 (Uradni list RS,
št. 22/13; v nadaljevanju: odlok o proračunu).

(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.

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)
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

70

4. 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 2015
dalje.

71

Št. 410-0048/2014
Cerknica, dne 8. decembra 2014
Župan
Občine Cerknica
Marko Rupar l.r.

72

ČRENŠOVCI
3656.

Sklep o začasnem financiranju Občine
Črenšovci v obdobju januar–marec 2015

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 38. člena Statuta Občine Črenšovci (Uradni list RS,
št. 58/10) je župan Občine Črenšovci dne 12. 12. 2014 sprejel

10207

1. SPLOŠNA DOLOČBA

4. člen
Finančni načrti neposrednih uporabnikov se določijo do
ravni proračunskih postavk – kontov (varianta: proračunskih
postavk – podkontov) in so priloga k temu sklepu.

Stran

SKLEP
o začasnem financiranju Občine Črenšovci
v obdobju januar–marec 2015

581.780
581.780
–147.447
–147.447
–729.227
–729.227

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.

90 / 15. 12. 2014 /

73

74

v EUR
Proračun
januar–marec
2015
1.954.250,00
664.503,00
599.502,00
565.372,00
29.380,00
4.750,00
/
65.001,00
20.575,00
350,00
562,00
/
43.514,00

1.289.747,00
1.289.747,00

Stran

10208 /

II.

SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)

40

Št.

90 / 15. 12. 2014

TEKOČI ODHODKI
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
401 Prispevki delodajalcev za socialno
varnost
402 Izdatki za blago in storitve

41

NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)

255.627,00

XI.

NETO FINANCIRANJE
(VI.+VII.-VIII.-IX.)
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH
DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA
9009 Splošni sklad za drugo

50.938,00
8.680,00
186.855,00
1.250,00
7.904,00

TEKOČI TRANSFERI

308.382,00
4.500,00

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.
4. člen

204.546,00

(posebni del proračuna)

412 Transferi neprofitnim
organizacijam in ustanovam

16.440,00

413 Drugi tekoči domači transferi

82.896,00

Finančni načrti neposrednih uporabnikov se določijo do
ravni proračunskih postavk – kontov (varianta: proračunskih
postavk – podkontov) in so priloga k temu sklepu.

414 Tekoči transferi v tujino

/

INVESTICIJSKI ODHODKI

1.364.741,00

420 Nakup in gradnja osnovnih
sredstev

3. IZVRŠEVANJE ZAČASNEGA FINANCIRANJA

1.364.741,00

5. člen

INVESTICIJSKI TRANSFERI

25.500,00

(uporaba predpisov)

430 Investicijski transferi

25.500,00

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.

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

X.

409 Rezerve

411 Transferi posameznikom
in gospodinjstvom

43

1.954.250,00

403 Plačila domačih obresti

410 Subvencije

42

Uradni list Republike Slovenije

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

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.

440 Dana posojila
441 Povečanje kapitalskih deležev
in naložb
442 Poraba sredstev kupnin
iz naslova privatizacije

4. OBSEG ZADOLŽEVANJA OBČINE V OBDOBJU
ZAČASNEGA FINANCIRANJA
7. člen
(obseg zadolževanja občine)

443 Povečanje namenskega
premoženja v javnih skladih in drugih
osebah javnega prava, ki imajo
premoženje v svoji lasti

V obdobju začasnega financiranja se občina ne sme
zadolževati.

VI.

PREJETA MINUS DANA POSOJILA
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH
DELEŽEV (IV.-V.)

5. KONČNA DOLOČBA

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.)

8. člen
(uveljavitev sklepa)
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja 2015
dalje.
Št. Ž-149/2014
Črenšovci, dne 12. decembra 2014
Župan
Občine Črenšovci
Anton Törnar l.r.
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Št.

DOBROVA - POLHOV GRADEC
3657.

722 Prihodki od prodaje zemljišč
in neopred. dolg. sredstev

Sklep o začasnem financiranju Občine
Dobrova - Polhov Gradec v obdobju
januar–marec 2015

73

SKLEP
o začasnem financiranju Občine Dobrova Polhov Gradec v obdobju januar–marec 2015

SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)

40

TEKOČI ODHODKI

402 Izdatki za blago in storitve
403 Plačila domačih obresti
409 Rezerve
41

411 Transferi posameznikom
in gospodinjstvom
412 Transferi neprofitnim organizacijam
in ustanovam

Začasno financiranje temelji na proračunu občine za leto
2014. 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 Dobrova - Polhov Gradec za leto 2014
(Uradni list RS, št. 1/13 in 103/13).
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:

70

v EUR

1.508.003

TEKOČI PRIHODKI (70+71)

1.441.937

DAVČNI PRIHODKI

1.228.998

700 Davki na dohodek in dobiček

1.179.282

703 Davki na premoženje

12.991

704 Domači davki na blago in storitve

36.699

71 NEDAVČNI PRIHODKI
710 Udeležba na dobičku in dohodki
od premoženja
711 Takse in pristojbine

26
212.939
45.794
988

712 Denarne kazni

16.213

713 Prihodki od prodaje blaga in storitev

53.737

714 Drugi nedavčni prihodki

96.207

72 KAPITALSKI PRIHODKI
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev

413 Drugi tekoči domači transferi
42
43

1.308
0

0
34.758
34.758
1.295.267
654.307
64.530
10.308
555.447
7.573
16.449
542.837
66.390
351.439
14.759
110.349

414 Tekoči transferi v tujino

0

INVESTICIJSKI ODHODKI

85.611

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev

85.611

INVESTICIJSKI TRANSFERI

12.512

431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim
osebam

12.512

III.

PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)
(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)

B.

RAČUN FINANČNIH TERJATEV
IN NALOŽB

212.736

IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
(750+751+752)

0

75

PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL

0

750 Prejeta vračila danih posojil

0

751 Prodaja kapitalskih deležev

0

752 Kupnine iz naslova privatizacije

0

V.

DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV
(440+441+442+443)

0

44

DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV

0

440 Dana posojila

0

441 Povečanje kapitalskih deležev
in naložb

0

442 Poraba sredstev kupnin iz naslova
privatizacije

0

443 Povečanje namenskega premoženja
v javnih skladih in drugih osebah javnega
prava, ki imajo premoženje v svoji lasti

0

Začasno
financiranje

SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)

706 Drugi davki

TEKOČI TRANSFERI
410 Subvencije

(podlaga za začasno financiranje)

I.

TRANSFERNI PRIHODKI

II.

2. člen

Skupina/Podskupina kontov

30.000

401 Prispevki delodajalcev za socialno
varnost

(vsebina sklepa)

1.308
30.000

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim

S tem sklepom se določa in ureja začasno financiranje
Občine Dobrova - Polhov Gradec (v nadaljevanju: občina) v
obdobju od 1. januarja do 31. marca 2015 (v nadaljnjem besedilu: obdobje začasnega financiranja).

0

PREJETE DONACIJE

740 Transferni prihodki iz drugih
javnofinančnih institucij

1. člen

10209

730 Prejete donacije iz domačih virov
731 Prejete donacije iz tujine
74

1. SPLOŠNA DOLOČBA

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

Stran

721 Prihodki od prodaje zalog

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. člena Statuta Občine Dobrova - Polhov Gradec
(Uradni list RS, št. 26/12) je župan Občine Dobrova - Polhov
Gradec dne 8. 12. 2014 sprejel

A.
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VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV
(IV.-V.)

0

Stran

C.

10210 /

Št.

90 / 15. 12. 2014
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GORNJI PETROVCI

RAČUN FINANCIRANJA

VII. ZADOLŽEVANJE (500)

0

50

0

ZADOLŽEVANJE
500 Domače zadolževanje

0

VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)

65.639

55 ODPLAČILA DOLGA

65.639

550 Odplačila domačega dolga
IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV
NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
X.

NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)

65.639
147.097
–65.639

XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)

–212.736

STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH
DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA

330.950

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 spletni strani 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 65.639 eurov, ki je potrebna za odplačilo glavnic dolga
v tekočem proračunskem letu.

3658.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 100/08 – odl US, 79/09,
51/10, 84/10 Odl. US:U-I-176/08-10 in 40/12 – ZUJF), 29. člena
Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno
prečiščeno besedilo, 14/13 – popr. in 101/13) in 16. člena
Statuta Občine Gornji Petrovci (Uradni list RS, št. 101/06)
je Občinski svet Občine Gornji Petrovci na 3. redni seji dne
12. 12. 2014 sprejel

O D LO K
o spremembi Odloka o proračunu Občine Gornji
Petrovci za leto 2014
1. člen
Spremeni se 2. člen Odloka o proračunu Občine Gornji
Petrovci za leto 2014 (Uradni list RS, št. 22/14 z dne 31. 3.
2014) tako, da se glasi:
»Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov
določa v naslednjih zneskih:
v eurih
A.

Št. 007-0010/2014-1
Dobrova, dne 8. decembra 2014
Župan
Občine Dobrova - Polhov Gradec
Franc Setnikar l.r.

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Skupina/Podskupina kontov/
Konto/Podkonto

I.
70

71

TEKOČI PRIHODKI (70+71)

1.893.334,94

DAVČNI PRIHODKI

1.807.761,00

700 Davki na dohodek in dobiček

1.679.392,00

703 Davki na premoženje

83.289,00

704 Domači davki na blago in storitve

45.080,00
85.573,94

710 Udeležba na dobičku in dohodki
od premoženja

72.966,69

712 Globe in druge denarne kazni
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
714 Drugi nedavčni prihodki

0,00
12.024,25
8.167,50

720 Prihodki od prodaje osnovnih
sredstev

5.550,00

722 Prihodki od prodaje zemljišč
in neopredmetenih dolgoročnih sredstev

0,00
2.617,50

PREJETE DONACIJE

0,00

730 Prejete donacije iz domačih virov

0,00

731 Prejete donacije iz tujine
74

82,00
501,00

KAPITALSKI PRIHODKI

721 Prihodki od prodaje zalog

73

0,00

NEDAVČNI PRIHODKI

711 Takse in pristojbine

72

Rebalans
2014

SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74) 2.012.000,00

706 Drugi davki

5. KONČNA DOLOČBA
8. člen
(uveljavitev sklepa)
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 1. januarja 2015.

Odlok o spremembi Odloka o proračunu
Občine Gornji Petrovci za leto 2014

0,00

TRANSFERNI PRIHODKI

110.497,56

740 Transferni prihodki iz drugih
javnofinančnih institucij

110.497,56

741 Prejeta sredstva iz državnega
proračuna iz sredstev proračuna
Evr. unije

0,00

II.

SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)

2.188.480,00

40

TEKOČI ODHODKI

773.681,20

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim

148.907,93

Uradni list Republike Slovenije
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

42
43

Št.

26.845,00
545.428,27
52.500,00
0,00
646.784,57
2.501,68
410.171,85

412 Transferi neprofitnim organizacijam
in ustanovam

70.499,49

413 Drugi tekoči domači transferi

74.558,68

414 Tekoči transferi v tujino

0,00

INVESTICIJSKI ODHODKI

752.335,55

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev

752.335,55

INVESTICIJSKI TRANSFERI
431 Investicijski transferi pravnim in
fizičnim osebam, ki niso pror. uporabniki
432 Investicijski transferi proračunskim
uporabnikom

15.678,68
0,00
15.678,68

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)

0,00

75

PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL

0,00

750 Prejeta vračila danih posojil

0,00

751 Prodaja kapitalskih deležev

0,00

752 Kupnine iz naslova privatizacije

0,00

–176.480,00

DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV
(440+441+442+443)

1.520,00

44

DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV

1.520,00

441 Povečanje kapitalskih deležev
in finančnih naložb

0,00
1.520,00

442 Poraba sredstev kupnin iz naslova
privatizacije

0,00

443 Povečanje namenskega
premoženja v javnih skladih in drugih
osebah javnega prava, ki imajo
premoženje v svoji lasti

0,00

PREJETA MINUS DANA POSOJILA
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH
DELEŽEV (IV.-V.)

C.

RAČUN FINANCIRANJA

VII.

ZADOLŽEVANJE (500)

0,00

50

ZADOLŽEVANJE

0,00

500 Domače zadolževanje

0,00

VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)

0,00

55

ODPLAČILA DOLGA

0,00

550 Odplačila domačega dolga

0,00

POVEČANJE (ZMANJŠANJE)
SREDSTEV NA RAČUNIH
(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) – ali 0 ali +

NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)

XI.

NETO FINANCIRANJE
(VI.+VII.-VIII.-IX.)

10211
0,00

176.480,00

STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH
DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA

178.891,60

9009 Splošni sklad za drugo – ali 0 ali +

178.891,60

Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in
podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov
občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske
postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s
predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk –
kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in
se objavita na spletni strani Občine Gornji Petrovci.
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.«
2. člen
Vsa ostala določila Odloka o proračunu Občine Gornji
Petrovci za leto 2014, ki se s tem odlokom ne spremenijo,
ostanejo še naprej v veljavi.
3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije, uporablja pa se za proračunsko leto
2014.

Župan
Občine Gornji Petrovci
Franc Šlihthuber l.r.

GRAD

VI.

IX.

X.

Stran

Št. 007-0001/2014-28
Gornji Petrovci, dne 15. decembra 2014

V.

440 Dana posojila

90 / 15. 12. 2014 /

3659.

Sklep o začasnem financiranju Občine Grad
v obdobju januar–marec 2015

Na podlagi 33. člena Zakona o javnih financah (Uradni list
RS, št. 11/11 – UPB4, 14/13 – popr. in 101/13) in 101. člena
Statuta Občine Grad (Uradni list RS, št. 56/99, 12/00, 24/01,
2/06) je županja Občine Grad dne 11. 12. 2014 sprejela

SKLEP
o začasnem financiranju Občine Grad v obdobju
januar–marec 2015
1. SPLOŠNA DOLOČBA

–1.520,00

1. člen
(vsebina sklepa)

–178.000,00

S tem sklepom se določa in ureja začasno financiranje
Občine Grad (v nadaljevanju: občina) v obdobju od 1. januarja
do 31. marca 2015 (v nadaljnjem besedilu: obdobje začasnega
financiranja).
2. člen
(podlaga za začasno financiranje)
Začasno financiranje temelji na proračunu občine za leto
2014. Obseg prihodkov in drugih prejemkov ter odhodkov in
drugih izdatkov občine je določen v skladu z Zakonom o javnih
financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4, 14/13 – popr. in

Stran
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Št.

90 / 15. 12. 2014

Uradni list Republike Slovenije

101/13; v nadaljevanju: ZJF) in Odlokom o proračunu Občine
Grad za leto 2014 (Uradni list RS, št. 112/13; v nadaljevanju:
odlok o proračunu).

411 Transferi posameznikom
in gospodinjstvom
412 Transferi neprofitnim organizacijam
in ustanovam
413 Drugi tekoči domači transferi

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.

I.
70

BILANCA PRIHODKOV
IN ODHODKOV
Skupina/Podskupina kontov/
Konto/Podkonto

Proračun
januar–marec
2015

SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)

2.156.987,31

714 Drugi nedavčni prihodki
72

73

430 Investicijski transferi proračunskim
uporabnikom

13.079,89

III.

PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)
(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)

B.

RAČUN FINANČNIH TERJATEV
IN NALOŽB

–44.620,22

0,00
0,00

751 Prodaja kapitalskih deležev

0,00

752 Kupnine iz naslova privatizacije

0,00

V.

DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV
(440+441+442+443)

0,00

44

DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV

0,00

440 Dana posojila

0,00

441 Povečanje kapitalskih deležev
in naložb

0,00

442 Poraba sredstev kupnin iz naslova
privatizacije

0,00

443 Povečanje namenskega
premoženja v javnih skladih in drugih
osebah javnega prava, ki imajo
premoženje v svoji lasti

0,00

0,00
34.012,23
5.445,54
0,00
287,64
1.110,89
27.168,16

KAPITALSKI PRIHODKI

0,00

720 Prihodki od prodaje osnovnih
sredstev

0,00

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

0,00

VII. ZADOLŽEVANJE (500)

0,00

731 Prejete donacije iz tujine

0,00

50

0,00

74 TRANSFERNI PRIHODKI
740 Transferni prihodki iz drugih
javnofinančnih institucij

114.277,20

1.615.651,51

II.

SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)

2.201.607,53

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
TEKOČI TRANSFERI
410 Subvencije

VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH
DELEŽEV (IV.-V.)
C.

1.729.928,71

741 Prejeta sredstva iz državnega
proračuna iz sredstev proračuna
Evropske unije

41

13.079,89

750 Prejeta vračila danih posojil

8.442,88

713 Prihodki od prodaje blaga
in storitev

1.470.771,45

INVESTICIJSKI TRANSFERI

382.018,00

704 Domači davki na blago in storitve

712 Globe in druge denarne kazni

420 Nakup in gradnja osnovnih
sredstev

0,00

2.585,49

711 Takse in pristojbine

1.470.771,45

PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL

703 Davki na premoženje

710 Udeležba na dobičku in dohodki
od premoženja

0,00

INVESTICIJSKI ODHODKI

75

DAVČNI PRIHODKI

NEDAVČNI PRIHODKI

414 Tekoči transferi v tujino

393.046,37

427.058,60

706 Drugi davki

43

5.800,00
45.727,23

IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
(750+751+752)

TEKOČI PRIHODKI (70+71)
700 Davki na dohodek in dobiček

71

v EUR

42

99.906,06

565.003,65
53.965,37
8.326,55
492.409,10
10.302,63
0,00
152.752,54
1.319,25

0,00

RAČUN FINANCIRANJA
ZADOLŽEVANJE
500 Domače zadolževanje

0,00

VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)

15.625,00

55

ODPLAČILA DOLGA

15.625,00

550 Odplačila domačega dolga

15.625,00

IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE)
SREDSTEV NA RAČUNIH
(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)

–60.245,22

X.

–15.625,00

NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)

XI. NETO FINANCIRANJE
(VI.+VII.-VIII.-IX.)

44.620,22

STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH
DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA
9009 Splošni sklad za drugo

2.000,00

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.

Uradni list Republike Slovenije
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 spletni strani 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 200.000,00 eurov, ki je potrebna za odplačilo glavnic
dolga v tekočem proračunskem letu.
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 2015
dalje.
Št. 410-4484/2014
Grad, dne 11. decembra 2014
Županja
Občine Grad
Cvetka Ficko l.r.

Št.

90 / 15. 12. 2014 /

Stran
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SKLEP
o začasnem financiranju proračunskih potreb
Občine Hrpelje - Kozina v letu 2015
1. člen
S tem sklepom se določa in ureja začasno financiranje
Občine Hrpelje - Kozina iz proračunskih sredstev v obdobju
januar–marec 2015.
2. člen
Začasno financiranje funkcij Občine Hrpelje - Kozina ter
njenih nalog in drugih s predpisi določenih namenov se začasno nadaljuje na podlagi Odloka o proračunu Občine Hrpelje
- Kozina za leto 2014 (Uradni list RS, št. 16/13) in za iste programe kot v letu 2014.
3. člen
V obdobju začasnega financiranja se smejo uporabiti
sredstva do višine, sorazmerne s porabljenimi sredstvi v enakem obdobju v proračunu za leto 2014.
4. člen
V obdobju začasnega financiranja se lahko nadaljuje izvajanje in financiranje investicij, ki so bile sprejete v proračunu
za leto 2014 in začete v letu 2014.
5. člen
V obdobju začasnega financiranja neposredni uporabniki
proračuna ne smejo povečati števila zaposlenih glede na dan
31. 12. 2014.
6. člen
Prihodki in odhodki v času začasnega financiranja bodo
sestavni del proračuna Občine Hrpelje - Kozina za leto 2015.
Po sprejemu proračuna za leto 2015, se v obdobju začasnega financiranja plačane obveznosti, vključijo v proračun
leta 2015.
7. člen
Sklep o začasnem financiranju proračunskih potreb v
letu 2015 sprejme županja in o tem obvesti občinski svet ter
nadzorni odbor.
8. člen
Obdobje začasnega financiranja iz tega sklepa lahko traja
največ tri mesece. Začasno financiranje občinskega proračuna
se lahko podaljša na predlog županje s sklepom občinskega
sveta, če je to potrebno za financiranje funkcij občine.
9. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja 2015
dalje.
Št. 410-99/2014-2
Hrpelje, dne 21. novembra 2014
Županja
Občine Hrpelje - Kozina
Saša Likavec Svetelšek l.r.

HRPELJE - KOZINA
3660.

Sklep o začasnem financiranju proračunskih
potreb Občine Hrpelje - Kozina v letu 2015

Na podlagi 32. in 33. člena Zakona o javnih financah
(Uradni list RS, št. 11/11 in 14/13) in 16. člena Statuta Občine
Hrpelje – Kozina (Uradni list RS, št. 29/11 in 76/12) je županja
Občine Hrpelje - Kozina 21. 11. 2014 sprejela

ILIRSKA BISTRICA
3661.

Odlok o proračunu Občine Ilirska Bistrica
za leto 2014

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni
list RS, št. 94/07 – ZLS-UPB2, 76/08, 100/08 – odl US, 79/09

Stran
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in 51/10), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS,
št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 127/06 – ZJZP,
14/07 – ZSPDPO, 109/08 in 49/09, 107/10, 11/11 – UPB4) in
16. člena Statuta Občine Ilirska Bistrica (Uradne objave PN
št. 18/95, 18/97, 30/98, Uradni list RS, št. 31/99 in Uradne
objave glasila Snežnik št. 4/06) je Občinski svet Občine Ilirska
Bistrica na 3. redni seji dne 11. 12. 2014 sprejel

741

PREJETA SRED. IZ DRŽ. PR. IZ
SRED. PRORAČUNA EU

2.435.730

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) 15.973.281
40

TEKOČI ODHODKI
(400+401+402+403+409)

400

PLAČE IN DRUGI IZDATKI
ZAPOSLENIM

707.757

401

PRISPEVKI DELODAJALCEV
ZA SOCIALNO VAR.

129.927

402

IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE

1. člen
S tem odlokom se za Občino Ilirska Bistrica za leto 2014
določajo proračun, izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine (v
nadaljnjem besedilu: proračun).

403

PLAČILA DOMAČIH OBRESTI

409

SREDSTVA, IZLOČENA
V REZERVE

41

TEKOČI TRANSFERI
(410+411+412+413)

410

SUBVENCIJE

2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA
IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA

411

TRANSFERI POSAMEZNIKOM
IN GOSPODINJSTVOM

2. člen
V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov.
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:

412

TRANSFERI NEPROFITNIM ORG.
IN USTANOVAM

413

DRUGI TEKOČI DOMAČI
TRANSFERI

1.217.726

42

INVESTICIJSKI ODHODKI (420)

6.239.860

420

NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH
SREDSTEV

6.239.860

43

INVESTICIJSKI TRANSFERI (430)

104.908

431

INVEST. TR. PRAVNIM
IN FIZIČNIM OSEBAM, KI NISO
PR. UPOR.

94.085

INVEST. TR. PRORAČUNSKIM
UPORABNIKOM

10.823

ODLOK
o proračunu Občine Ilirska Bistrica za leto 2014
1. SPLOŠNA DOLOČBA

A. BILANCA PRIHODKOV
IN ODHODKOV
I.

V EUR

SKUPAJ PRIHODKI
(70+71+72+73+74)

13.937.672

TEKOČI PRIHODKI (70+71)

10.639.480

70

DAVČNI PRIHODKI
(700+703+704+706)

9.587.812

700

DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK

8.488.632

703

DAVKI NA PREMOŽENJE

853.741

704

DOMAČI DAVKI NA BLAGO
IN STORITVE

245.439

706

DRUGI DAVKI

71

NEDAVČNI PRIHODKI
(710+711+712+713+714)

710

UDELEŽBA NA DOBIČKU
IN DOHODKI OD PREM.

711

TAKSE IN PRISTOJBINE

712

DENARNE KAZNI

713

PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA
IN STORITEV

714

DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI

192.962

72

KAPITALSKI PRIHODKI
(720+721+722)

235.421

PRIHODKI OD PRODAJE
OSNOVNIH SREDSTEV

130.421

722

PRIHODKI OD PRODAJE
ZEMLJIŠČ IN NEMAT. PREMOŽ.

105.000

73

PREJETE DONACIJE (730+731)

1.006

730

PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH
VIROV

1.006

720

74

TRANSFERNI PRIHODKI

740

TRANSFERNI PRIHODKI IZ
DRUGIH JAVNOFIN. INST.

0

432

III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK
(PRIMANJKLJAJ) (I.–II.)

9.500
13.100
1.500

3.061.765
626.035

3.393.636
50.760
261.000
5.085.433
497.996
2.540.472
829.239

–2.035.609

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV
IN NALOŽB
75

IV. PREJETA VRAČILA DANIH
POSOJIL IN PRODAJA KAPIT.
DELEŽEV (750+751+752)

0

750

PREJETA VRAČILA DANIH
POSOJIL

–

751

PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV

–

752

KUPNINE IZ NASLOVA
PRIVATIZACIJE

1.051.668
834.606

4.543.080

44

V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPIT. DELEŽEV

440

DANA POSOJILA

441

POVEČANJE KAPITALSKIH
DELEŽEV

442

PORABA SREDSTEV KUPNIN
IZ NASLOVA PRIVATIZ.
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJ.
IN SPR. KAP. DEL. (IV.-V.)

0

–

0

C. RAČUN FINANCIRANJA
50
500
55

VII. ZADOLŽEVANJE (500)

2.074.059

DOMAČE ZADOLŽEVANJE
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)

326.189

Uradni list Republike Slovenije
550

ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA

Št.

326.189

IX. POVEČANJE (ZMANJŠ.) SRED.
NA RAČ. (I+IV+VII-II-V-VIII)

–287.739

X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII-VIII)

1.747.870

XI. NETO FINANCIRANJE (VI+X-IX)

2.035.609

STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH
DNE 31. 12. PRET. LETA

287.739

Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov (občinski svet, nadzorni odbor, župan,
občinska uprava in krajevne skupnosti), ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne
programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na
proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte,
določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk –
kontov in načrt razvojnih programov za obdobje od leta 2014
do leta 2017 sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni
strani Občine Ilirska Bistrica http://www.ilirska-bistrica.si.
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.
Priloge k temu odloku so tudi obrazložitev splošnega in
posebnega dela proračuna ter načrta razvojnih programov, letni
načrt razpolaganja z občinskim premoženjem ter kadrovski
načrt.
3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA
3. člen
Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke –
konta.
4. člen
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF, tudi
naslednji prihodki:
1. prihodki požarne takse po 60. členu Zakona o varstvu
pred požarom – UPB (Uradni list RS, št. 3/07, 9/11, 83/12),
2. pristojbine za vzdrževanje gozdnih cest,
3. državna sredstva, evropska sredstva in sredstva drugih
sofinancerjev za investicije in tekoče zadeve,
4. donacije,
5. prihodki od prodaje ali zamenjave občinskega stvarnega premoženja in odškodnine iz naslova zavarovanj,
6. taksa za obremenjevanje voda in taksa za obremenjevanje okolja zaradi odlaganja odpadkov,
7. prihodki iz naslova koncesije za podeljeno rudarsko
pravico,
8. prihodki iz naslova koncesijskih dajatev za gozdove,
9. prihodki iz naslova koncesijske dajatve za trajnostno
gospodarjenje z divjadjo,
10. drugi prihodki, katerih namenska poraba je predpisana s področnimi predpisi.
Če se po sprejemu proračuna vplača namenski prejemek, ki zahteva sorazmerni namenski izdatek, ki v proračunu
ni izkazan ali ni izkazan v zadostni višini, se v višini dejanskih
prejemkov povečata obseg izdatkov finančnega načrta neposrednega uporabnika in proračuna.
Če se med izvrševanjem proračuna sprejme zakon ali
odlok, na podlagi katerega nastanejo nove obveznosti za proračun, vključi župan te obveznosti v proračun in določi obseg
izdatkov za ta namen v okviru večjih pričakovanih prejemkov,
obsega zadolžitve ali s prerazporeditvijo sredstev v okviru možnih prihrankov. Prerazporejanje v tem primeru nima omejitev,
ki jih določa 6. člen tega odloka.
Če je med izvrševanjem proračuna izdana sodna ali
upravna odločba, na podlagi katere nastanejo nove obveznosti za proračun, vključi župan te obveznosti in določi obseg
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izdatkov za ta namen v okviru večjih pričakovanih prejemkov,
obsega zadolžitve ali s prerazporeditvijo sredstev v okviru možnih prihrankov. Prerazporejanje v tem primeru nima omejitev,
ki jih določa 6. člen tega odloka.
Namensko prejeta sredstva, ki v tekočem proračunskem
letu niso bila porabljena, se prenesejo v naslednje leto in izkazujejo kot črpanje sredstev na računih za naloge in projekte,
za katere so opredeljena.
5. člen
Sredstva proračuna se izplačujejo na podlagi pogodb, odločb, sklepov oziroma drugega ustreznega akta ali dokumenta,
ki predstavlja verodostojno knjigovodsko listino.
Uporabniki morajo sredstva, ki so jim bila zagotovljena v
proračunu, uporabljati za namene, za katere so jim bila dana
in v skladu s predpisi o njihovi uporabi oziroma razpolaganju
z njimi.
Za zakonito uporabo sredstev, ki so uporabniku dana iz
proračuna, je odgovoren predstojnik uporabnika.
Vsi uporabniki proračunskih sredstev so dolžni uporabo
proračunskih sredstev načrtovati in o uporabi sredstev preteklega leta tudi poročati. Neposredni in posredni uporabniki
občinskega proračuna morajo pripraviti zaključni račun svojega
finančnega načrta in letno poročilo za preteklo leto skupaj z
obrazložitvami ter ju poslati županu najkasneje do 28. februarja tekočega leta. Na zahtevo župana so dolžni posredovati
podatke in poročila tudi med letom.
Posredni proračunski uporabniki občinskega proračuna
so dolžni pristojnim organom občinske uprave predložiti program dela in finančni načrt za in poročila o realizaciji programov
in o porabi sredstev po namenih v skladu s predpisi oziroma
metodologijo ekonomske klasifikacije javnofinančnih tokov. Posredni proračunski uporabniki, ki se pretežno financirajo iz proračuna, uskladijo svoje finančne načrte s sprejetim proračunom
v 30 dneh po uveljavitvi proračuna.
Uporabnikom proračunskih sredstev, ki ne ravnajo v skladu s tem členom odloka, lahko župan delno ali v celoti začasno
zaustavi proračunsko financiranje, dokončno pa na predlog
župana to stori občinski svet.
6. člen
Prerazporejanje pri proračunskem uporabniku 100
(Občinski svet), 200 (Nadzorni odbor), 300 (Župan) in 400
(Občina)
Uporabniki ne smejo prevzemati na račun občinskega
proračuna obveznosti, ki bi presegle z občinskim proračunom
določena sredstva za posamezne namene.
Če se v teku proračuna ugotovi, da so na proračunskih
postavkah potrebna dodatna sredstva, ki jih ob sprejemanju
proračuna ni bilo mogoče predvideti, so pa nujna za izvrševanje
predpisov ali izvršitev storitev, se dodatni odhodki poravnavajo
v breme drugih postavk posameznega podprograma s tem, da
se ne prepreči izvajanje oziroma realizacija posamezne načrtovane aktivnosti. Nove postavke se uvrstijo v proračun na podlagi sklepa župana, vendar le do višine 50.000 evrov kadar gre
za postavke nad to vrednostjo odloča občinski svet s sklepom.
Prerazporejanje sredstev med projekti ki so vključeni v
načrt razvojnih programov je dovoljeno, če gre za sredstva, ki
so bila privarčevana oziroma se projekt zaradi tehtnih razlogov
ne bo izvajal.
Župan je pristojen za prerazporeditve sredstev za projekte, ki so vključeni v NRP, če njihova vrednost po prerazporeditvi
ne presega 100.000 evrov, vendar se vrednost projekta ne sme
povečati več kot za 150 % osnovne vrednosti določene s proračunom. Za projekte nad to omejitvijo pa mora vsako povečanje
sredstev nad 20 % potrditi občinski svet.
Novi projekti se uvrstijo v načrt razvojnih programov na
podlagi sklepa župana, če gre za projekte, katerih skupna
vrednost ne presega 50.000 evrov oziroma sklepa občinskega
sveta, kadar gre za projekte, nad to vrednostjo.

Stran

10216 /

Št.

90 / 15. 12. 2014

Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun ali rebalans proračuna oziroma veljavni proračun.
V sprejetem proračunu lahko na predlog neposrednega
proračunskega uporabnika finančna služba občine znotraj proračunske postavke odpre nov konto/podkonto, oziroma samostojno prerazporeja med konti/podkonti v okviru proračunske
postavke oziroma projekta, če je to potrebno zaradi pravilnega
knjiženja porabe sredstev.
Omejitve prerazporejanja iz tega člena ne veljajo za projekte, s katerimi smo uspešno kandidirali na evropska ali državna sredstva, če gre za uskladitev načrta razvojnih programov
Občine Ilirska Bistrica (NRP) z državnim načrtom razvojnih
programov (NRP).
Prerazporejanje pri javnih zavodih
Javni zavodi lahko izvedejo prerazporeditve sredstev znotraj materialnih stroškov, razen za tekoče vzdrževanje do višine
500 evrov, in o tem obvestijo župana v 5 dneh od sprejema
sklepa. Prerazporeditve nad tem zneskom so dovoljene na
podlagi sklepa župana, o čemer se obvesti svet zavoda.
Neporabljena načrtovana sredstva za varstvo vozačev
lahko osnovne šole na podlagi sklepa župana prerazporedijo
za investicijske namene in o tem obvestijo svet zavoda.
7. člen
V skladu z 51. členom ZJF Občina Ilirska Bistrica lahko
prevzema obveznosti s pogodbami, ki zahtevajo plačilo v prihodnjih letih, če so za ta namen planirana sredstva v proračunu
tekočega leta.
Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu razpiše javno
naročilo za celotno vrednost projekta, ki je vključen v načrt
razvojnih programov, če so zanj načrtovane pravice porabe na
proračunskih postavkah v sprejetem proračunu.
Občina Ilirska Bistrica lahko na podlagi sprejetega proračuna za leto 2014, do višine razpoložljivih sredstev objavi javni
razpis za sofinanciranje društev za leto 2015, s tem da se celotna vrednost razpisa šteje kot prevzem obveznosti za leto 2015.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v naslednjih letih za blago in
storitve ter za tekoče transfere, ne sme v letu 2015 presegati
letno 30 % skupnih pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu
neposrednega uporabnika za leto 2014, v letu 2016 v višini
10 % navedenih skupnih pravic porabe in v letu 2017 v višini
10 % navedenih skupnih pravic porabe.
Prevzete obveznosti, iz tretjega in četrtega odstavka tega
člena se načrtujejo v finančnem načrtu neposrednega uporabnika in načrtu razvojnih programov.
8. člen
Splošna proračunska rezervacija za leto 2014 je opredeljena v višini 60.000 evrov.
Sredstva splošne proračunske rezervacije se uporabijo:
– za enkratne dotacije neprofitnim organizacijam, društvom, posameznikom ipd. v višini 5.000 evrov, s tem da župan
lahko podeli za posamezni namen največ 400 evrov,
– za nove aktivnosti, programe, študije, ocene, analize,
priprave dokumentacije za razpise ipd., za katere v proračunu
niso zagotovljena sredstva, se načrtuje sredstva v višini 5.000
evrov in se lahko podelijo brez soglasja občinskega sveta,
– za namene, za katere se med letom izkaže, da niso
bila zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu, se načrtuje
sredstva v višini 50.000 evrov.
O uporabi sredstev splošne proračunske rezervacije odloča župan.
9. člen
V sredstva proračunske rezerve se v skladu z 49. členom
ZJF izloča del skupno doseženih prejemkov proračuna.
Proračunska rezerva se v letu 2014 oblikuje v višini
202.000 evrov.
Sredstva v višini 202.000 evrov se namenijo odpravi posledicam zimskih poplav in žledu.
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Sredstva proračunske rezerve se uporabljajo za financiranje izdatkov za odpravo posledic naravnih nesreč, kot so
potres, poplava, zemeljski plaz, snežni plaz, visok sneg, močan veter, toča, žled, pozeba, suša, množični pojav nalezljive
človeške, živalske ali rastlinske bolezni, druge nesreče, ki jih
povzročijo naravne sile in ekološke nesreče.
Na predlog organa pristojnega za finance, župan odloča o
uporabi sredstev rezerv do celotne višine sredstev proračunske
rezerve.
Župan lahko zaradi večjih potreb poveča sredstva proračunske rezerve iz sredstev splošne proračunske rezervacije in
iz privarčevanih oziroma nerealiziranih postavk, ne glede na
omejitve iz 6. člena tega odloka, prav tako lahko ta sredstva
neomejeno prerazporeja oziroma odpira nove postavke v NRP
pod pogojem, da se ureja infrastruktura, ki je bila poškodovana
kot posledica ujm.
10. člen
Uporabniki proračuna so dolžni vsa dela in nabave (tako
investicijska kot tekoča) oddajati skladno s predpisi o javnem
naročanju.
11. člen
Obveznosti v breme proračuna se plačujejo na način in v
rokih, ki so za posamezne namene porabe določeni z veljavno
zakonodajo.
Sredstva proračuna se uporabljajo za plačevanje že opravljenih dobav, storitev in gradenj. Dogovarjanje predplačil je v
skladu s predpisi možno le izjemoma, ob primernem načinu
finančnega zavarovanja. Predplačilo mora biti utemeljeno z
vidika gospodarnosti.
Vsak izdatek proračuna mora imeti za podlago verodostojno knjigovodsko listino, s katero se izkazuje obveznost za
izplačilo.
12. člen
Prerazporejanje pri proračunskih uporabnikih 500-520
(Krajevne skupnosti)
Uporabniki ne smejo prevzemati na račun občinskega
proračuna obveznosti, ki bi presegle z občinskim proračunom
določena sredstva za posamezne namene.
Sredstva krajevne skupnosti določena s proračunom za
leto 2014 so namenska.
Izjemoma lahko krajevna skupnost uporabi sredstva za
druge namene, in sicer v naslednjih primerih:
– sredstva za funkcioniranje lahko krajevna skupnost
nameni za druge namene – te določi v svojem načrtu,
– sredstva za zimsko službo, ki jih v tekočem letu ni porabila, lahko nameni za druge namene – te določi v finančnem
načrtu prihodnjega leta,
– sredstva na računu leta 2013, ki so bila namenjena
za tekoče naloge, in sicer za funkcioniranje in zimsko službo
lahko nameni za določene naloge, ki jih opredeli v finančnem
načrtu 2014,
– lastna sredstva krajevne skupnosti, ki niso strogo namenska – namen določi v finančnem načrtu 2014,
– sredstva telekomunikacij, ki jih imajo na računu.
Ostala sredstva sprejeta s proračunom za tekoče leto se
prerazporejajo neomejeno. Ravno tako lahko neomejeno prerazporejajo sredstva med projekti sprejetimi v NRP in odpirajo
nove projekte in proračunske postavke. Prerazporejanje iz
investicij na tekoče delovanje ni dovoljeno.
V primeru, da občinska uprava ali organ pristojen za
nadzor ugotovi, da krajevna skupnost nenamensko uporablja
sredstva, o tem obvesti izvrševalca proračuna, ki lahko začasno odredi ustavitev financiranja krajevne skupnosti s sredstvi
proračuna do odprave nepravilnosti.
Na podlagi 19.c člena Zakona o lokalni samoupravi
(ZLS-M) lahko krajevne skupnosti sklenejo pravne posle brez
predhodnega soglasja župana za naloge in aktivnosti, ki so
določene v finančnem načrtu občinskega proračuna za posa-
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mezno krajevno skupnost, in sicer največ do 21.000 evrov za
posamični namen.
Pravni posli, sklenjeni v nasprotju z določili prvega odstavka tega člena, so nični.
13. člen
Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan.
Župan je pooblaščen, da:
– začasno zmanjša porabo sredstev oziroma zadrži izplačila, če prihodki med letom ne pritekajo v predvideni višini,
– odloča o začasni uporabi tekočih likvidnostnih sredstev
zaradi ohranjanja njihove realne vrednosti,
– odloča o uporabi sredstev rezerv do višine, določene v
9. členu tega odloka,
– odloča o uporabi sredstev splošne proračunske rezervacije v skladu s predpisi in tem odlokom,
– potrjuje investicijsko dokumentacijo,
– daje soglasje k pravnim poslom krajevne skupnosti iz
12. člena tega odloka,
– odloča o prerazporeditvah v skladu s tem odlokom,
– o izvršenih prerazporeditvah šestmesečno poroča občinskemu svetu,
– o sprejetih odločitvah obvešča občinski svet.
14. člen
Odredbodajalec sredstev proračuna je župan in druga
oseba, ki jo župan pisno pooblasti.
Odredbodajalec sredstev krajevne skupnosti je predsednik krajevne skupnosti.

Št.

16. člen
Za prodajo kmetijskih ali stavbnih zemljišč ob lokalnih
cestah in poteh, ter za prodajo dela javnih cest in poti (javno
dobro), se mora pred postopkom prodaje pridobiti mnenje
krajevne skupnosti, na območju katere leži obravnavano
zemljišče.
Sklep o nabavi, prodaji ali zamenjavi, ter načinu prodaje zemljišč iz Letnega načrta ravnanja z nepremičnim
premoženjem Občine Ilirska Bistrica za leto 2014, sprejme
občinski svet za vsak primer posebej, v nasprotnem primeru
je prodaja nična.
Sklep o nabavi, prodaji ali zamenjavi posameznih stanovanj in poslovnih prostorov, ter o načinu prodaje iz Letnega
načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem občine za leto
2014, sprejme občinski svet za vsak primer posebej, v nasprotnem primeru je prodaja nična.
V primeru, da so stroški postopka izterjave v nesorazmerju z višino terjatve ali če se zaradi nevnovčljivosti premoženja
ugotovi, da terjatve ni mogoče izterjati (77. člen ZJF), lahko
župan dolžniku do višine 500 evrov odpiše oziroma delno
odpiše plačilo dolga.
5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE
IN JAVNEGA SEKTORJA
17. člen
Zaradi kritja presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci
prihodkov in odhodkov in odplačila dolgov v računu financiranja

Stran
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se Občina Ilirska Bistrica za proračun leta 2014 lahko zadolži
do višine 2.074.059 evrov za izvajanje investicij.
6. FINANCIRANJE SVETNIŠKIH SKUPIN
IN SAMOSTOJNIH SVETNIKOV
18. člen
Delovanje posamezne svetniške skupine in posameznih samostojnih svetnikov Občinskega sveta Občine Ilirska
Bistrica se financira v višini 55 € mesečno po posameznem
svetniku.
Delovanje političnih strank se financira v višini 0,30 €
mesečno za vsak pridobljen glas na zadnjih lokalnih volitvah v občinski svet ob upoštevanju določil Zakona o lokalni
samoupravi.
7. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
19. člen
V obdobju začasnega financiranja Občine Ilirska Bistrica
v letu 2015, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja
ta odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja.
20. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 410-181/2013
Ilirska Bistrica, dne 11. decembra 2014
Župan
Občine Ilirska Bistrica
Emil Rojc l.r.

15. člen
Župan s polletnim poročilom o izvrševanju proračuna v
mesecu juliju in v začetku prihodnjega leta z zaključnim računom poroča občinskemu svetu o veljavnem proračunu za leto
2014 in njegovi realizaciji.
4. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE
STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA OBČINE

90 / 15. 12. 2014 /

KOPER
3662.

Sklep o potrditvi mandata članici Občinskega
sveta Mestne občine Koper

Na podlagi 27. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00, 30/01, 29/03 ter Uradni list RS, št. 90/05,
67/06 in 39/08) je Občinski svet Mestne občine Koper na seji
dne 4. decembra 2014 sprejel naslednji

SKLEP
1.
Potrdi se mandat članici Občinskega sveta Mestne občine
Koper Anji Pečič, roj. 5. 4. 1985, iz Kopra, Grinjan 5d.
2.
Ta sklep velja takoj in se objavi v Uradnem listu Republike
Slovenije.
Št. 032-7/2014
Koper, dne 4. decembra 2014
Župan
Mestne občine Koper
Boris Popovič l.r.
Ai sensi dell'articolo 27 dello Statuto del Comune città di
Capodistria (Bollettino ufficiale n. 40/00, 30/01, 29/03 e Gazzetta ufficiale della RS, n. 90/05, 67/06 e 39/08) il Consiglio
comunale del Comune città di Capodistria, nella seduta del
4 dicembre 2014, ha accolto la seguente

Stran
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DELIBERA

1.
Si convalida il mandato al membro del Consiglio comunale del Comune città di Capodistria, Anja Pečič, nata il 5. 4.
1985, di Capodistria, Grinjan 5d.

Uradni list Republike Slovenije
5. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 844-4/2014-29
Kostanjevica na Krki, dne 4. decembra 2014
Župan
Občine Kostanjevica na Krki
Ladko Petretič l.r.

2.
La presente delibera ha effetto immediato.
N. 032-7/2014
Capodistria, 4 dicembre 2014
Il sindaco
Comune città di Capodistria
Boris Popovič m.p.

KOSTANJEVICA NA KRKI
3663.

Odlok o zagotovitvi sredstev za odpravo
posledic poplave od 12. do 17. 9. 2014

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi /ZLS/
(Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09, 51/10 in
40/12 – ZUJF), Zakona o javnih financah /ZJF/(Uradni list RS,
št. 11/11 – UPB4, 104/12, 46/13, 82/13, 101/13, 28/14) ter
14. in 100. člena Statuta Občine Kostanjevica na Krki (Uradni
list RS, št. 49/14) je Občinski svet Občine Kostanjevica na Krki
na 1. izredni seji dne 4. 12. 2014 sprejel

ODLOK
o zagotovitvi sredstev za odpravo posledic
poplave od 12. do 17. 9. 2014
1. člen
S tem odlokom se zagotavlja pomoč Občine Kostanjevica
na Krki pri delni odpravi oziroma sanaciji škode, nastale zaradi
posledic poplave, ki je povzročila škodo na območju Občine
Kostanjevica na Krki.

LAŠKO
3664.

Na podlagi 11. člena Odloka o nadomestilu za uporabo
stavbnega zemljišča v Občini Laško (Uradni list RS, št. 114/03,
1/05, 99/07) in 21. člena Statuta Občine Laško (Uradni list RS,
št. 99/07, 17/10, 45/11), 107. člena Poslovnika občinskega
sveta (Uradni list RS, št. 2/08) je Občinski svet Občine Laško
na 3. redni seji dne 26. 11. 2014 sprejel

SKLEP
o določitvi vrednosti točke za odmero
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča
za leto 2015
I.
Vrednost točke za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Laško za leto 2015 znaša za stanovanjske
površine 0,0166 EUR in poslovne površine 0,0277 EUR.
II.
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in
začne veljati osmi dan po objavi.
Št. 4224-3/2014
Laško, dne 26. novembra 2014
Župan
Občine Laško
Franc Zdolšek l.r.

2. člen
Skupni obseg sredstev, s katerimi se zagotavlja odprava
posledic škode iz prejšnjega člena znaša 33.435,68 EUR.
Sredstva se zagotovijo iz podračuna proračunske rezerve
Občine Kostanjevica na Krki, št. 01397-6000000214.
3. člen
Sredstva iz 2. člena tega odloka se na podlagi predloga,
ki ga je pripravila občinska uprava Občine Kostanjevica na Krki,
razporedijo za sanacijo in izplačila upravičencem za izvajanje
nalog zaščite in reševanja v času poplave od 12. do 17. 9. 2014
in delno sanacijo škode na občinski infrastrukturi:
uničena in poškodovana oprema obeh
PGD-jev pri izvajanju nalog zaščite in reševanja na območju Občine Kostanjevica na Krki:
PGD Kostanjevica na Krki
3.745,38 EUR
3.355,55 EUR
PGD Prekopa
stroški štaba civilne zaščite in logistične
podpore
12.359,65 EUR
intervencijska in sanacijska dela na cestah
po poplavah in plazovih
13.975,10 EUR
skupaj:
33.435,68 EUR
4. člen
O realizaciji odloka se pripravi pisno poročilo, ki ga župan
posreduje občinskemu svetu.

Sklep o določitvi vrednosti točke za odmero
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča
za leto 2015

LJUBNO
3665.

Sklep o začasnem financiranju Občine Ljubno
v obdobju januar–marec 2015

Na podlagi 33. člena Zakona o javnih financah (Uradni list
RS, št. 11/11 – UPB, 14/13 – popr. in 101/13) in 8. ter 17. člena Statuta Občine Ljubno (Uradni list RS, št. 80/11 – UPB) je
župan Občine Ljubno dne 11. 12. 2014 sprejel

SKLEP
o začasnem financiranju Občine Ljubno
v obdobju januar–marec 2015
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
(vsebina sklepa)
S tem sklepom se določa in ureja začasno financiranje
Občine Ljubno (v nadaljevanju: občina) v obdobju od 1. ja-

Uradni list Republike Slovenije

Št.

nuarja do 31. marca 2015 (v nadaljnjem besedilu: obdobje
začasnega financiranja).
2. člen

403 Plačila domačih obresti
41

(podlaga za začasno financiranje)

43

(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.
70

4.632

413 Drugi tekoči domači transferi

13.362

INVESTICIJSKI ODHODKI

81.814

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev

81.814

INVESTICIJSKI TRANSFERI

0

430 Investicijski transferi

0

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)

0

–16.540

183.775

75

PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL

0

DAVČNI PRIHODKI

171.445

700 Davki na dohodek in dobiček

165.291

V.

DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV
(440+441+442+443)

0

44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV

0

PREJETA MINUS DANA POSOJILA
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH
DELEŽEV (IV.-V.)

0

703 Davki na premoženje

2.174

704 Domači davki na blago in storitve

3.700

NEDAVČNI PRIHODKI

712 Globe in druge denarne kazni
714 Drugi nedavčni prihodki

74

54.055

201.430

711 Takse in pristojbine

73

3.655

TEKOČI PRIHODKI (70+71)

710 Udeležba na dobičku in dohodki
od premoženja

72

Proračun
januar–marec
2015

75.704

SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)

706 Drugi davki
71

v EUR

0

TEKOČI TRANSFERI

412 Transferi neprofitnim organizacijam
in ustanovam

3. člen

10219

11.739

411 Transferi posameznikom
in gospodinjstvom

42

Stran

409 Rezerve
410 Subvencije

Začasno financiranje temelji na proračunu občine za leto
2014. Obseg prihodkov in drugih prejemkov ter odhodkov in
drugih izdatkov občine je določen v skladu z Zakonom o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB, 14/13 – popr. in
101/13)) in Odlokom o proračunu Občine Ljubno za leto 2014
(Uradni list RS, št. 109/13, v nadaljevanju: Odlok o proračunu).
2. VIŠINA IN STRUKTURA ZAČASNEGA FINANCIRANJA
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280
12.330
9.763
32
0
2.535

VI.

C.

RAČUN FINANCIRANJA

VII. ZADOLŽEVANJE (500)

0

50

0

ZADOLŽEVANJE

VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)

0

55

ODPLAČILA DOLGA

0

IX.

POVEČANJE (ZMANJŠANJE)
SREDSTEV NA RAČUNIH
(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)

KAPITALSKI PRIHODKI

0

720 Prihodki od prodaje osnovnih
sredstev

0

722 Prihodki od prodaje zemljišč
in neopredmetenih dolgoročnih
sredstev

0

X.

NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)

PREJETE DONACIJE

0

730 Prejete donacije iz domačih virov

0

XI.

NETO FINANCIRANJE
(VI.+VII.-VIII.-IX.)

TRANSFERNI PRIHODKI

17.655

740 Transferni prihodki iz drugih
javnofinančnih institucij

7.134

741 Prejeta sredstva iz sredstev
proračuna Evropske unije

10.521

II.

SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)

40

TEKOČI ODHODKI

60.453

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim

13.256

401 Prispevki delodajalcev za socialno
varnost
402 Izdatki za blago in storitve

217.971

2.077
33.381

–16.541
0
16.541

STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH
DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA
9009 Splošni sklad za drugo

42.897

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 spletni strani občine.

Stran
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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)

Uradni list Republike Slovenije
UGOTOVITVENI SKLEP
o vrednosti točke za izračun nadomestila
za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Piran
za leto 2015
1.
Višina vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo
stavbnega zemljišča na območju Občine Piran za leto 2015
se revalorizira z indeksom rasti cen na drobno, v višini 101,2.
2.
Revalorizirana mesečna vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo zazidanega stavbnega zemljišča na območju Občine Piran je 0,0003471 EUR/m2.

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.
Vrednost točke iz 2. in 3. točke tega ugotovitvenega sklepa se uporablja od 1. 1. 2015 dalje.

4. OBSEG ZADOLŽEVANJA OBČINE
V OBDOBJU ZAČASNEGA FINANCIRANJA

5.
Sklep začne velja naslednji dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2015 dalje.

7. člen
(obseg zadolževanja občine)
V obdobju začasnega financiranja se lahko občina zadolži
do višine 0 eurov, ki je potrebna za odplačilo glavnic dolga v
tekočem proračunskem letu.

3.
Revalorizirana mesečna vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo nezazidanega stavbnega zemljišča na
območju Občine Piran je 0,0005444 EUR/m2.

Št. 422-1/2014
Piran, dne 9. decembra 2014
Župan
Občine Piran
Peter Bossman l.r.

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 2015
dalje.
Št. 007-10/2014
Ljubno ob Savinji, dne 11. decembra 2014
Župan
Občine Ljubno
Franjo Naraločnik l.r.

PIRAN
3666.

Ugotovitveni sklep o vrednosti točke
za izračun nadomestila za uporabo stavbnega
zemljišča v Občini Piran za leto 2015

Na podlagi 38. člena Zakona o financiranju občin (Uradni
list RS, št. 32/06, 123/06 in 57/08), 31. člena Statuta Občine
Piran (Uradni list RS, št. 5/14 – UPB-2) in 18. člena Odloka o
nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Piran
(Uradne objave Primorskih novic, št. 48/03, 10/04, 45/05, 6/07,
52/07, 28/08, 01/09, 30/09, 8/10 in 21/11 ter Uradni list RS,
št. 105/11, 10/12 in 102/12) je Občinski svet Občine Piran na
2. redni seji dne 9. 12. 2014 sprejel

Visto l’art. 38 della Legge sul finanziamento dei Comuni
(Gazzetta ufficiale della RS, n. 32/06, 123/06 e 57/08), l'art. 31
dello Statuto del Comune di Pirano (Gazzetta ufficiale della RS,
n. 5/14 – testo unico 2) e l'art. 18 del Decreto sull'imposta per
l'uso del terreno fabbricabile sito nel Comune di Pirano (Bollettino ufficiale delle Primorske novice, n. 48/03,10/04, 45/05,
6/07, 52/07, 28/08, 01/09, 30/09, 8/10 e 21/11, nonché Gazzetta ufficiale della RS, n.105/11, 10/12 e 102/12), il Consiglio
comunale del Comune di Pirano, nella 2ª seduta ordinaria del
9 dicembre 2014, approva la seguente

DELIBERAZIONE
D I P R E S A D’ A T T O
concernente il valore del parametro
di riferimento per l’anno 2015, al fine del calcolo
dell’imposta applicabile sull'uso del terreno
fabbricabile sito sul territorio
del Comune di Pirano
1.
Il valore del parametro di riferimento per l’anno 2015, al
fine del calcolo dell’imposta sull'uso del terreno fabbricabile sito
sul territorio del Comune di Pirano è rivalutato in base all’indice
d’incremento dei prezzi al dettaglio, pari a 101,2.
2.
Il valore mensile rivalutato del parametro, al fine del
calcolo dell’imposta sull'uso del terreno fabbricabile edificato nel comprensorio del Comune di Pirano, ammonta a
0,0003471 EUR/m2.

Uradni list Republike Slovenije
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3.
Il valore mensile rivalutato del parametro, al fine del
calcolo dell’imposta sull'uso del terreno fabbricabile non
edificato nel comprensorio del Comune di Pirano, ammonta
a 0,0005444 EUR/m2.
4.
Il valore del parametro di riferimento di cui ai punti 2. e 3.
della presente deliberazione di presa d’atto si applica a decorrere dal 1. 1. 2015.
5.
La presente deliberazione è pubblicata sulla Gazzetta
ufficiale della Repubblica di Slovenia ed entra in vigore il giorno
successivo a quello della sua pubblicazione, mentre si applica
a decorrere dal 1. 1. 2015.
N. 422-1/2014
Pirano, 9 dicembre 2014
Il Sindaco
del Comune di Pirano
Peter Bossman m.p.

Stran
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VSEBINA
3646.
3647.
3648.
3649.
3650.

3651.

3652.

3653.

3654.

DRŽAVNI ZBOR

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona
o državni upravi (ZDU-1l)
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona
o davčnem postopku (ZDavP-2H)
Zakon o spremembah Zakona o davku od prometa
zavarovalnih poslov (ZDPZP-B)
Zakon o spremembah Zakona o davku na finančne
storitve (ZDFS-A)
Zakon o spremembi Zakona o spremembah
in dopolnitvah Zakona o tujcih (ZTuj-2B)

10177
10180

Sklep o začasnem financiranju Občine Črenšovci
v obdobju januar–marec 2015
10207

3657.

Sklep o začasnem financiranju Občine Dobrova Polhov Gradec v obdobju januar–marec 2015
10209

3658.

Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine
Gornji Petrovci za leto 2014
10210

3659.

Sklep o začasnem financiranju Občine Grad
v obdobju januar–marec 2015
10211

3660.

Sklep o začasnem financiranju proračunskih potreb Občine Hrpelje - Kozina v letu 2015
10213

3661.

Odlok o proračunu
za leto 2014

3662.

Sklep o potrditvi mandata članici Občinskega sveta
Mestne občine Koper
10217

3663.

Odlok o zagotovitvi sredstev za odpravo posledic
poplave od 12. do 17. 9. 2014
10218

3664.

Sklep o določitvi vrednosti točke za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2015
10218

3665.

Sklep o začasnem financiranju Občine Ljubno v
obdobju januar–marec 2015
10218

3666.

Ugotovitveni sklep o vrednosti točke za izračun
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v
Občini Piran za leto 2015
10220

10184
10185
10186

MINISTRSTVA

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
10186
Pravilnik o spremembi Pravilnika o dostavi podatkov za odmero dohodnine od dobička iz kapitala
od odsvojitve vrednostnih papirjev in drugih deležev ter investicijskih kuponov
10193

DRUGI DRŽAVNI ORGANI
IN ORGANIZACIJE

Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o poročanju upravljavca vzajemnega pokojninskega
sklada in krovnega pokojninskega sklada
10204

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE

Spremembe in dopolnitve Kolektivne pogodbe za
poštne in kurirske dejavnosti
10204

OBČINE
3655.

CERKNICA

Sklep o začasnem financiranju Občine Cerknica v
obdobju januar–marec 2015
10206

ČRENŠOVCI

3656.

DOBROVA - POLHOV GRADEC
GORNJI PETROVCI
GRAD

HRPELJE - KOZINA
ILIRSKA BISTRICA

Občine

Ilirska

Bistrica

10213

KOPER

KOSTANJEVICA NA KRKI
LAŠKO

LJUBNO
PIRAN
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