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Pravilnik o poslovanju sistema enotnega
zakladniškega računa države oziroma občine

Na podlagi 61., 64., 68., 69., 70. in v zvezi s 110.a členom
Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno
prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP,
96/15 – ZIPRS1617 in 13/18), 44. in 49. členom Zakona o
izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2020 in
2021 (Uradni list RS, št. 75/19 in 61/20 – ZDLGPE) ter na podlagi 12. točke prvega odstavka 4. člena in drugega odstavka
4. člena Zakona o opravljanju plačilnih storitev za proračunske
uporabnike (Uradni list RS, št. 77/16 in 47/19) minister za
finance izdaja

PRAVILNIK
o poslovanju sistema enotnega zakladniškega
računa države oziroma občine
1. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(1) Ta pravilnik ureja poslovanje sistema enotnega zakladniškega računa (v nadaljnjem besedilu: sistem EZR) države
oziroma občine.
(2) Poslovanje sistema EZR države oziroma občine je
enotno izvajanje javnofinančnih tokov in zajema:
– upravljanje v sistemu EZR: sprejemanje vlog in dajanje
posojil, odobravanje prekoračitve pozitivnega stanja na podračunih ter sistem enotnega upravljanja denarnih sredstev (v
nadaljnjem besedilu: sistem enotnega upravljanja) ter
– upravljanje izven sistema EZR: nalaganje denarnih
sredstev in zadolževanje sistema EZR izven sistema.
(3) Ta pravilnik določa tudi:
– pogoje nalaganja prostih denarnih sredstev imetnikov
podračunov izven sistema EZR in poročanje o teh naložbah,
– način obrestovanja, roke obračuna in plačila obresti ter
določanje obrestnih mer za posle sistema EZR,
– način in roke za izdelavo obračuna presežka upravljanja
sistema EZR, njegovo razporeditev in poročanje ter
– vodenje računovodskih evidenc upravljavca sredstev
sistema EZR.
2. člen
(1) Sistem EZR je vzpostavljen na ravni države oziroma
posamezne občine. V posamezni sistem EZR so vključeni
upravljavec sredstev sistema EZR in imetniki podračunov posameznega sistema EZR. Posamezni sistem EZR ima pri Banki
Slovenije odprt enotni zakladniški račun, ki ima vlogo skupnega
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transakcijskega računa vseh imetnikov podračunov, ki so vključeni v posamezni sistem EZR.
(2) Sistem enotnega upravljanja daje imetnikom podračunov pravico do pridobivanja posojil od upravljavca sredstev
sistema EZR pod pogoji, ki jih opredeljuje ta pravilnik.
(3) Upravljavec sredstev sistema EZR države je ministrstvo, pristojno za finance, ki upravlja denarna sredstva sistema
EZR države. Upravljavec sredstev sistema EZR države se
registrira pri Upravi Republike Slovenije za javna plačila (v
nadaljnjem besedilu: UJP) s svojo matično številko kot del ministrstva, pristojnega za finance. Upravljavec sredstev sistema
EZR občine je za finance pristojen organ občinske uprave.
Upravljavec sredstev sistema EZR občine se registrira pri UJP
s svojo matično številko kot del občinske uprave.
(4) Upravljavec sredstev sistema EZR države oziroma
občine opravlja vse transakcije, povezane z upravljanjem posameznega sistema EZR prek zakladniškega podračuna, kateri je
vključen v posamezni sistem EZR. Zakladniški podračun se ne
uporablja za izvrševanje proračuna oziroma izvajanje finančnih
načrtov imetnikov podračunov.
2. NALAGANJE PROSTIH DENARNIH SREDSTEV
IMETNIKOV PODRAČUNOV, KI SO VKLJUČENI V SISTEM
EZR DRŽAVE OZIROMA OBČINE
3. člen
Imetniki podračunov samostojno upravljajo svoja prosta
denarna sredstva, pri čemer morajo spoštovati načela varnosti,
likvidnosti in donosnosti. Prosta denarna sredstva nalagajo v
skladu s tem pravilnikom ter predpisi in akti, ki urejajo upravljanje za posameznega imetnika podračuna.
4. člen
(1) Upravljanje prostih denarnih sredstev proračunskih
skladov, ki spadajo v pristojnost neposrednih uporabnikov državnega proračuna, izvaja ministrstvo, pristojno za finance, v
skladu z dogovorom, sklenjenim med predstojnikom neposrednega proračunskega uporabnika, v katerega pristojnost spada
proračunski sklad, in ministrom, pristojnim za finance.
(2) Upravljanje prostih denarnih sredstev proračunskih
skladov, ki spadajo v pristojnost neposrednih uporabnikov občinskega proračuna, izvaja župan v skladu s predpisi, ki urejajo
upravljanje posameznega proračunskega sklada.
5. člen
(1) Imetniki podračunov, ki so vključeni v sistem EZR
države, prosta denarna sredstva nalagajo pri upravljavcu sredstev sistema EZR države. Pri nalaganju prostih denarnih sredstev izven sistema EZR države so samostojni do skupnega
obsega naložb v višini 200.000 eurov. Prosta denarna sredstva,
katerih znesek je enak ali višji od 200.000 eurov, morajo najprej
ponuditi upravljavcu sredstev sistema EZR države. Upravljavec
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sredstev sistema EZR države lahko zaradi upravljanja likvidnosti sistema EZR države pozove imetnike podračunov, ki so
vključeni v sistem EZR države, da mu ponudijo prosta denarna
sredstva pred nalaganjem izven sistema v zneskih do višine
200.000 eurov.
(2) Imetniki podračunov, ki so vključeni v sistem EZR
občine, morajo pred nalaganjem prostih denarnih sredstev
izven sistema EZR občine in v dolžniške vrednostne papirje,
katerih izdajatelj je Republika Slovenija, sredstva najprej ponuditi upravljavcu sredstev sistema EZR občine. Če jih ta ne
potrebuje za upravljanje likvidnosti sistema EZR občine, lahko
imetniki podračunov prosta denarna sredstva naložijo izven
sistema EZR občine.
(3) Imetniki podračunov, ki so vključeni v sistem EZR
države, nimajo omejitev višine zneska nalaganja pri naložbah
v dolžniške vrednostne papirje, katerih izdajatelj je Republika
Slovenija.
(4) V primeru neupoštevanja omejitev iz prvega do tretjega odstavka tega člena upravljavec sredstev sistema EZR
države oziroma občine o tem obvesti pristojno ministrstvo oziroma župana.
6. člen
(1) Imetniki podračunov, ki so vključeni v sistem EZR,
poročajo o naložbah prostih denarnih sredstev izven sistema
EZR upravljavcu sredstev sistema EZR, v katerega je vključen,
v desetih delovnih dneh od naložbe ali na poziv upravljavca
sredstev sistema EZR.
(2) Vsebina poročanja je določena v Obrazcu za poročanje o naložbah prostih denarnih sredstev izven sistema EZR,
ki je Priloga 1 tega pravilnika in njegov sestavni del. Obrazec
se pošlje po elektronski pošti.
(3) V primeru neupoštevanja določil iz tega člena upravljavec sredstev sistema EZR države oziroma občine obvesti
pristojno ministrstvo oziroma župana.
7. člen
V primeru pologa depozita pri poslovni banki ali hranilnici
zaradi pridobitve bančne garancije imetnik podračuna, ki je
vključen v sistem EZR države oziroma občine o tem obvesti
upravljavca sredstev sistema EZR države oziroma občine.
3. UPRAVLJANJE SISTEMA EZR DRŽAVE
OZIROMA OBČINE
8. člen
Upravljavec sredstev sistema EZR države uporablja zakladniški podračun za obrestovanje denarnih sredstev podračunov, vključenih v sistem EZR države, za sprejemanje vlog
in dajanje posojil imetnikom podračunov, nalaganje denarnih
sredstev sistema EZR države izven sistema in za zadolževanje
sistema EZR države izven sistema ter za nakazilo proračunu
pripadajočega dela presežka upravljanja.
9. člen
(1) Do vzpostavitve upravljanja sredstev sistema EZR
občine lahko upravljavec sredstev sistema EZR občine uporablja zakladniški podračun le za transakcije, povezane z nočnim
nalaganjem pri poslovnih bankah, za obrestovanje denarnih
sredstev na podračunih in za nakazilo proračunu pripadajočega
dela presežka upravljanja.
(2) Do vzpostavitve upravljanja sredstev sistema EZR
občine lahko župan od posrednih uporabnikov občinskega proračuna zahteva, da ti pred nalaganjem prostih denarnih sredstev pri poslovnih bankah in hranilnicah ali pred nalaganjem
teh sredstev v dolžniške vrednostne papirje ponudijo prosta
denarna sredstva občini za zagotavljanje likvidnosti izvrševanja
občinskega proračuna.
(3) Zahtevo za ponudbo prostih denarnih sredstev iz
prejšnjega odstavka organ občinske uprave sporoči posredne-
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mu proračunskemu uporabniku občine. Pogoji, po katerih se
obrestujejo posojena prosta denarna sredstva, morajo odražati
splošne razmere na denarnih trgih.
10. člen
(1) Župan z namero o vzpostavitvi upravljanja sredstev
sistema EZR občine obvesti upravljavca sredstev sistema EZR
države. O roku možne vzpostavitve upravljanja sredstev sistema EZR občine odloči minister, pristojen za finance.
(2) Po vzpostavitvi upravljanja denarnih sredstev sistema
EZR občine iz prejšnjega odstavka ostanejo pogodbe, ki jih je
imel imetnik podračuna sklenjene za vezavo prostih denarnih
sredstev, v veljavi do njihovega izteka.
(3) Po vzpostavitvi upravljanja sredstev sistema EZR občine iz prvega odstavka tega člena upravljavec sredstev sistema EZR občine uporablja zakladniški podračun za obrestovanje denarnih sredstev podračunov, vključenih v sistem EZR
občine, za sprejem kratkoročnih vlog in dajanje likvidnostnih
oziroma kratkoročnih posojil imetnikom podračunov, nalaganje
denarnih sredstev sistema EZR občine izven sistema in za
nakazilo proračunu pripadajočega dela presežka upravljanja.
11. člen
Pri upravljanju sistema EZR se uporablja program za
upravljanje denarnih sredstev sistema EZR (v nadaljnjem besedilu: program EZRLKV).
12. člen
Župan lahko predlaga ministru, pristojnemu za finance, da
se sistem EZR občine ukine in se ta vključi v sistem EZR države. Postopki za ukinitev sistema EZR občine so podrobneje
določeni v navodilu, objavljenem na spletnem mestu državne
uprave.
13. člen
(1) Upravljavec sredstev sistema EZR mora pri upravljanju denarnih sredstev sistema EZR upoštevati načela varnosti,
likvidnosti in donosnosti. Načelo varnosti ima prednost pred
načeloma likvidnosti in donosnosti. Načelo likvidnosti ima prednost pred načelom donosnosti.
(2) Načelo varnosti se upošteva z naložbami v nizko
tvegane dolžniške naložbe in njihovo razpršitvijo ter z izračunavanjem maksimalne izpostavljenosti do nasprotne stranke
ter z ustreznim zavarovanjem, če je to potrebno.
(3) Načelo likvidnosti se upošteva z določanjem ročnosti
naložb, ki temeljijo na napovedih denarnih tokov, in zahteva, da
ima kljub nalaganju denarnih sredstev daljših ročnosti imetnik
podračuna vedno na voljo dovolj denarnih sredstev za plačilo
zapadlih obveznosti. Temu se zadosti z ustreznim vodenjem
denarnih tokov na letni, mesečni in dnevni ravni ter s spremljanjem stanja denarnih sredstev na podračunu oziroma EZR.
Likvidnost se zagotavlja z uskladitvijo prilivov in odlivov, ki se
jim ustrezno prilagaja ročnost naložb.
(4) Načelo donosnosti se upošteva z naložbami, ki ob
sprejemljivem kreditnem tveganju zagotavljajo višjo donosnost.
14. člen
Upravljavec sredstev sistema EZR mora pred nalaganjem
denarnih sredstev izven sistema EZR zagotoviti likvidnost v
sistemu EZR.
15. člen
(1) Likvidnost v sistemu EZR države se zagotavlja tako,
da upravljavec sredstev sistema EZR države upravlja denarna
sredstva na podračunih, sprejema vloge, daje posojila in odobri
prekoračitev pozitivnega stanja na podračunu.
(2) Likvidnost v sistemu EZR občine se zagotavlja tako,
da upravljavec sredstev sistema EZR občine upravlja denarna
sredstva na podračunih, sprejema vloge in daje posojila.
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16. člen
(1) Upravljanje denarnih sredstev izven sistema EZR države se izvaja tako, da upravljavec sredstev sistema EZR
države nalaga denarna sredstva izven sistema in se zadolžuje
izven sistema.
(2) Upravljanje denarnih sredstev izven sistema EZR
občine se izvaja tako, da upravljavec sredstev sistema EZR
občine nalaga denarna sredstva izven sistema.
4. UPRAVLJANJE V SISTEMU EZR DRŽAVE
OZIROMA OBČINE
4.1 Vloga
17. člen
(1) Vloga je prenos prostih denarnih sredstev s posameznega podračuna imetnika podračuna na zakladniški podračun
v posameznem sistemu EZR, ki se opravi na podlagi plačilnega
naloga imetnika podračuna.
(2) Imetnik podračuna lahko vlogo v sistemu EZR države
naloži za najdlje tri leta.
(3) Imetnik podračuna lahko vlogo v posameznem sistemu EZR občine naloži za najdlje eno leto.
18. člen
(1) Imetnik podračuna napove polog vloge upravljavcu
sredstev sistema EZR najpozneje do 12. ure en delovni dan
pred pologom vloge. Napoved vloge vsebuje vsaj ime in številko podračuna imetnika podračuna, podatek o vrsti vloge,
znesku in valuti vloge, datumu vezave ter datumu zapadlosti.
(2) Imetnik podračuna napove vlogo z vnosom v spletni
program EZRLKV. V primeru nedelovanja spletnega programa
EZRLKV napove vlogo po elektronski pošti.
(3) Ne glede na prvi odstavek tega člena lahko Ministrstvo za finance za državni proračun, Zavod za zdravstveno
zavarovanje Slovenije in Zavod za pokojninsko in invalidsko
zavarovanje Slovenije napovejo polog vloge upravljavcu sredstev sistema EZR države tudi na dan pologa vloge do 9. ure.
(4) Vloga se prenese na zakladniški podračun po izplačilu
vseh tekočih obveznosti imetnika podračuna na dan pologa
vloge.
19. člen
Na dan zapadlosti vloge upravljavec sredstev sistema
EZR do 10. ure prenese denarna sredstva vloge in pripadajoče obresti z zakladniškega podračuna na podračun imetnika
podračuna, ki je položil vlogo.
4.2 Posojilo
20. člen
(1) Posojilo je prenos denarnih sredstev z zakladniškega
podračuna na podračun imetnika podračuna z namenom financiranja njegovega primanjkljaja denarnih sredstev, pri čemer
se imetnik podračuna zavezuje, da bo po določenem času
vrnil enak znesek denarnih sredstev, povečan za dogovorjene
obresti.
(2) Do posojil pri upravljavcu sredstev sistema EZR je
upravičen imetnik podračuna, ki je vključen v posamezni sistem
enotnega upravljanja sredstev sistema EZR.
(3) Posojilo se lahko obravnava kot:
– likvidnostno, kadar gre za ročnost posojila v okviru
koledarskega leta, ali
– kratkoročno, kadar gre za ročnost posojila do enega leta
in vračilom v naslednjem koledarskem letu.
21. člen
(1) Posojilo lahko upravljavec sredstev sistema EZR
odobri, če ima ustrezno strukturo vlog. Upravljavec sredstev
sistema EZR lahko odobri posojilo tudi iz denarnih sredstev
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na podračunih, pri čemer mora upoštevati načeli varnosti in
likvidnosti.
(2) Odobritev posojila lahko obravnava tudi odbor oziroma komisija, ki ga oziroma jo za ta namen ustanovi minister,
pristojen za finance, oziroma župan.
(3) Ne glede na prvi odstavek tega člena se lahko upravljavec sredstev sistema EZR države za dodeljevanje posojil
zadolži v skladu z 41. in 42. členom tega pravilnika.
22. člen
(1) Posojilo lahko pridobi le imetnik podračuna, katerega
zadolžitev je v okviru omejitev, ki jih določajo predpisi.
(2) Imetnik podračuna mora pred zadolžitvijo upravljavcu
sredstev sistema EZR predložiti finančni načrt ter pripraviti
in predložiti napovedi ter preglede izvršenih denarnih tokov
v obliki, rokih in na način, kot jih določi upravljavec sredstev
sistema EZR.
(3) S poslom o zadolžitvi se imetnik podračuna zaveže,
da:
1. izkazuje vse prevzete obveznosti v poslovnih knjigah,
2. ima za vse nezapadle zadolžitve in dana poroštva
pridobljena ustrezna soglasja,
3. ima v primeru zadolžitve z vračilom v naslednjem koledarskem letu, za to pridobljeno ustrezno soglasje,
4. ima znane vire za vračilo posojila,
5. ob črpanju posojila nima prostih denarnih sredstev,
6. ima poravnane vse davčne in druge obvezne dajatve,
ki jim je potekel zakonski rok plačila, in
7. bo s posojilom financirano izvajanje javne službe, in
ne gospodarska oziroma tržna dejavnost, o čemer predloži
ustrezno izjavo.
23. člen
Upravljavec sredstev sistema EZR lahko zaradi zagotavljanja načela varnosti od imetnika podračuna zahteva ustrezno zavarovanje posojila in predložitev dodatnih pojasnil o
poslovanju.
24. člen
(1) Imetnik podračuna, ki namerava v naslednjem mesecu črpati posojilo, mora do 15. v mesecu za naslednji mesec
poslati upravljavcu sredstev sistema EZR mesečno napoved
posojil. Mesečna napoved posojil vsebuje vsaj ime in številko
podračuna imetnika podračuna, znesek in valuto posojila, datum črpanja ter datum zapadlosti.
(2) Imetnik podračuna pošlje mesečno napoved posojil
z vnosom v spletni program EZRLKV. V primeru nedelovanja
spletnega programa EZRLKV pošlje mesečno napoved posojil
po elektronski pošti.
25. člen
(1) Imetnik podračuna pošlje zahtevek za črpanje posojila
upravljavcu sredstev sistema EZR najpozneje do 11. ure en
delovni dan pred predvidenim črpanjem posojila. Zahtevek za
črpanje posojila vsebuje vsaj ime in številko podračuna imetnika podračuna, podatek o vrsti posojila, znesku in valuti posojila,
datumu črpanja ter datumu zapadlosti.
(2) Imetnik podračuna pošlje zahtevek za črpanje posojila
z vnosom v spletni program EZRLKV. V primeru nedelovanja
spletnega programa EZRLKV pošlje zahtevek za črpanja posojila po elektronski pošti.
(3) Upravljavec sredstev sistema EZR odgovori na zahtevek najpozneje en delovni dan pred predvidenim črpanjem
do 13. ure tako, da zahtevku za črpanje posojila ugodi ali ga z
obrazložitvijo zavrne.
(4) Ne glede na prvi odstavek tega člena lahko Ministrstvo za finance za državni proračun, Zavod za zdravstveno
zavarovanje Slovenije in Zavod za pokojninsko in invalidsko
zavarovanje Slovenije zahtevek za črpanje posojila pošljejo
upravljavcu sredstev sistema EZR države tudi na dan črpanja
posojila do 9. ure.

Stran

2716 /

Št.

76 / 25. 5. 2020

26. člen
Upravljavec sredstev sistema EZR prejemniku zagotovi
črpanje posojila najpozneje do 10. ure na dan črpanja posojila.
27. člen
Imetnik podračuna vrne zapadlo glavnico posojila in pripadajoče obresti s svojega podračuna na zakladniški podračun
na dan zapadlosti posojila najpozneje do 12. ure.
28. člen
(1) V primeru zamude vračila posojila lahko upravljavec
sredstev sistema EZR naloži UJP, da izda in izvrši plačilni nalog
za vračilo posojila s podračuna imetnika podračuna na zakladniški podračun, ki se nanaša na znesek nevrnjenega posojila,
pripadajoče obresti in zakonite zamudne obresti za obdobje od
zapadlosti posojila do njegovega vračila.
(2) V primeru nezadostnega kritja na podračunu imetnika
podračuna za plačilo neplačanih obveznosti iz prejšnjega odstavka lahko upravljavec sredstev sistema EZR naloži UJP, da
izda in izvrši plačilni nalog do višine neporavnane obveznosti
v breme denarnih sredstev imetnika podračuna v kateri koli
valuti, s katero prosto razpolaga, na katerem koli rednem podračunu, odprtem pri UJP.
(3) Za nakazilo sredstev iz prvega in drugega odstavka
tega člena imetnik podračuna pooblasti UJP ob sklenitvi posla.
Upravljavec sredstev sistema EZR pošlje pooblastilo UJP.
4.3 Prekoračitev pozitivnega stanja na podračunu,
ki je vključen v sistem EZR države
29. člen
(1) Prekoračitev pozitivnega stanja na podračunu, ki je
vključen v sistem EZR države, je sestavni del kritja na podračunu imetnika podračuna in je namenjena financiranju meddnevnega primanjkljaja denarnih sredstev.
(2) Za prekoračitev pozitivnega stanja na podračunu lahko
zaprosi Ministrstvo za finance za državni proračun, Zavod za
zdravstveno zavarovanje Slovenije in Zavod za pokojninsko in
invalidsko zavarovanje Slovenije.
30. člen
Pri odobritvi prekoračitve pozitivnega stanja na podračunu mora upravljavec sredstev sistema EZR države upoštevati
načeli varnosti in likvidnosti sistema EZR države.
31. člen
(1) Prekoračitev pozitivnega stanja na podračunu lahko
upravljavec sredstev sistema EZR države odobri le v primeru
zagotovljenih prilivov na podračun na dan odobritve.
(2) Višina odobrene prekoračitve pozitivnega stanja na
posameznem podračunu znaša največ 70 % predvidenih prilivov na ta podračun na dan odobritve.
32. člen
(1) Imetnik podračuna iz drugega odstavka 29. člena tega
pravilnika pošlje zahtevek za odobritev prekoračitve pozitivnega stanja na podračunu upravljavcu sredstev sistema EZR
države najpozneje do 9. ure na dan predvidene prekoračitve
pozitivnega stanja. Zahtevek vsebuje ime in številko podračuna, znesek in valuto prekoračitve ter datum prekoračitve.
(2) Zahtevek za odobritev prekoračitve pozitivnega stanja
na podračunu se pošlje z vnosom v spletni program EZRLKV. V
primeru nedelovanja spletnega programa EZRLKV se zahtevek
za odobritev prekoračitve pozitivnega stanja na podračunu
pošlje po elektronski pošti.
33. člen
Upravljavec sredstev sistema EZR države odgovori na
zahtevek za odobritev prekoračitve pozitivnega stanja na podračunu do 10. ure na dan prekoračitve tako, da zahtevku za
odobritev prekoračitve pozitivnega stanja na podračunu ugodi
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ali ga zavrne. Če zahtevku ugodi, se na podračunu omogoči
plačevanje obveznosti do višine kritja na podračunu.
34. člen
Imetnik podračuna, ki mu je bila odobrena prekoračitev
pozitivnega stanja na podračunu, mora zagotoviti pozitivno stanje
na svojem podračunu najpozneje do 14. ure na dan odobritve.
5. UPRAVLJANJE IZVEN SISTEMA EZR DRŽAVE
OZIROMA OBČINE
5.1 Nalaganje denarnih sredstev izven sistema
EZR države
35. člen
Nalaganje denarnih sredstev sistema EZR države mora
biti v skladu z načeli varnosti, likvidnosti in donosnosti ter temelji na naložbeni politiki upravljavca sredstev sistema EZR države, ki jo sprejme minister, pristojen za finance, in je objavljena
na spletnem mestu državne uprave.
36. člen
Upravljavec sredstev sistema EZR države nalaga denarna sredstva sistema EZR države v obliki depozitov za največ tri
leta in v obliki nakupov zakladnih menic s preostalo ročnostjo
do dospetja, krajšo od treh let.
37. člen
Upravljavec sredstev sistema EZR države nalaga denarna sredstva sistema EZR države pri poslovnih bankah s sedežem v Republiki Sloveniji in izven nje, v hranilnicah, ki imajo
dovoljenje Banke Slovenije za opravljanje bančnih storitev v
skladu z zakonom, ki ureja bančništvo (v nadaljnjem besedilu:
hranilnica), pri Banki Slovenije ter državnih zakladnicah držav
evropske monetarne unije pod pogojem, da Republika Slovenija ni njihova upnica po zakonu, ki ureja dodelitev posojila državi
evropske monetarne unije (v nadaljnjem besedilu: državna
zakladnica držav evropske monetarne unije).
38. člen
(1) Upravljavec sredstev sistema EZR države lahko nalaga denarna sredstva sistema EZR države pri poslovnih bankah, hranilnicah, Banki Slovenije in državnih zakladnicah držav
evropske monetarne unije v obliki nočnih depozitov, depozitov
na odpoklic in vezanih depozitov.
(2) Upravljavec sredstev sistema EZR države lahko nalaga denarna sredstva EZR države pri državnih zakladnicah
držav evropske monetarne unije v obliki nakupov zakladnih
menic. Naložba v zakladno menico se izvede po najnižji dosegljivi ceni v času naložbe.
39. člen
(1) Obrestna mera za vezane depozite pri poslovnih bankah in hranilnicah se določa na avkcijski način na podlagi
ponudb.
(2) Obrestna mera za nočne depozite in depozite na
odpoklic se določa na avkcijski način. Če zaradi posebnosti
depozita avkcijski način ni mogoč, se obrestna mera določi na
podlagi kotacije nasprotne stranke.
(3) Obrestna mera za depozite pri Banki Slovenije in državnih zakladnicah držav evropske monetarne unije se določi
na podlagi kotacije.
5.2 Nalaganje denarnih sredstev izven sistema
EZR občine
40. člen
(1) Upravljavec sredstev sistema EZR občine nalaga
denarna sredstva sistema EZR občine v obliki depozitov za
največ 12 mesecev ter v obliki nakupov dolžniških vrednostnih
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papirjev, katerih izdajatelj je Republike Slovenije, s preostalo
ročnostjo do dospetja, krajšo od enega leta.
(2) Upravljavec sredstev sistema EZR občine lahko sklepa depozite v obliki nočnih depozitov, depozitov na odpoklic in
vezanih depozitov pri Banki Slovenije ter poslovnih bankah in
hranilnicah s sedežem v Republiki Sloveniji.
(3) Obrestna mera za nočne depozite se določi v pogodbi
o poslovnem sodelovanju med upravljavcem sredstev sistema
EZR občine in nasprotno stranko.
(4) Obrestna mera za depozite na odpoklic in vezane
depozite se določa na avkcijski način na podlagi ponudb nasprotne stranke.
(5) Način sklepanja depozitov in določitev obrestne mere
za depozite pri Banki Slovenije se podrobneje uredita v pogodbi med upravljavcem sredstev sistema EZR občine in Banko
Slovenije.
5.3 Zadolževanje sistema EZR države
41. člen
(1) Upravljavec sredstev sistema EZR države se lahko za
učinkovito upravljanje denarnih sredstev sistema EZR države in
zagotovitev denarnih sredstev za zadolževanje imetnikov podračunov zadolžuje pri poslovnih bankah in hranilnicah v skladu
z zakonom, ki ureja izvrševanje proračuna Republike Slovenije.
(2) Konec proračunskega leta stanje zadolžitve upravljavca sredstev sistema EZR države ne sme biti višje od izkazaobresti =
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nega stanja danih posojil imetnikom podračunov in ne višje od
možnega obsega zadolževanja teh.
42. člen
Obrestna mera za kredite se določa na avkcijski način na
podlagi ponudb poslovne banke in hranilnice.
6. NAČIN OBRESTOVANJA, ROKI OBRAČUNA IN PLAČILA
OBRESTI TER DOLOČANJE OBRESTNIH MER ZA POSLE
SISTEMA EZR DRŽAVE OZIROMA OBČINE
6.1 Način obračunavanja obresti
43. člen
(1) Za obračunavanje obresti se uporablja dekurzivni način obrestovanja z uporabo linearne metode. Linearna obrestna
mera je določena v odstotku na največ tri decimalna mesta
natančno.
(2) Za obračun obresti se upošteva dejansko število dni v
obdobju, za katero se obračunavajo obresti, in 360 dni v letu.
(3) Obdobje obrestovanja se določi tako, da se upošteva
prvi dan obrestovanja, zadnji dan pa ne.
44. člen
(1) Obresti se izračunajo po naslednji enačbi:

glavnica x letna obrestna mera v % x število dni obrestovanja
36000

(2) Obresti za denarna sredstva na podračunih, za stanje
na EZR pri Banki Slovenije in za nočne depozite se izračunavajo na dnevno stanje, zaokroženo na dve decimalni mesti
natančno. Znesek izračunanih obresti na mesečni ravni je enak
vsoti dnevno izračunanih obresti v mesecu.
(3) Ne glede na prejšnji odstavek se obresti za denarna
sredstva na podračunih v tuji valuti in na podračunih v domači
valuti tistega sistema EZR, ki nima nočnega deponiranja, izračunavajo na dnevno stanje na dve decimalni mesti natančno
brez zaokroževanja. Znesek izračunanih obresti na mesečni
ravni je enak vsoti dnevno izračunanih obresti v mesecu.

(4) Ne glede na prejšnji odstavek lahko obračun in plačilo
obresti za denarna sredstva na podračunu z zakladniškega podračuna na podračun imetnika podračuna v imenu upravljavca
sredstev sistema EZR izvrši UJP. Obrestni list za posamezen
podračun UJP objavi v spletnem programu, namenjenem elektronskemu poslovanju proračunskih uporabnikov (UJPnet).
(5) Če je obračun obresti za stanje EZR države oziroma
občine pri Banki Slovenije negativen, se obresti plačajo v
breme državnega proračuna za stanje EZR države in v breme
posameznega občinskega proračuna za stanje EZR posameznega EZR občine.

6.2 Roki obračuna in plačila obresti

6.3 Način določanja obrestnih mer

45. člen
(1) Obresti se obračunajo in plačajo praviloma na dan
dospelosti glavnice.
(2) Za denarna sredstva na podračunih, za stanje na EZR
pri Banki Slovenije in za nočne depozite se obresti obračunajo
in plačajo prvi delovni dan v mesecu za pretekli mesec.
(3) Obračun obresti za denarna sredstva na podračunu
in plačilo tako obračunanih obresti izvrši upravljavec sredstev
sistema EZR s prenosom obresti z zakladniškega podračuna
na podračun imetnika podračuna. Obrestni list za posamezen
podračun objavi v spletnem programu EZRLKV.

6.3.1 Obrestne mere za denarna sredstva na podračunih

letna obrestna mera v % =

46. člen
Način določanja obrestnih mer za obrestovanje denarnih
sredstev na podračunih je enak v sistemu EZR države in EZR
občine.
47. člen
(1) Obrestna mera za obrestovanje denarnih sredstev na
podračunih se določi kot povprečna obrestna mera za posamezni mesec, in sicer po naslednji enačbi:

(obračunane obresti – stroški) x 36000
število dni x glavnica

pri čemer:
– so obračunane obresti vsota obračunanih obresti za
nočne depozite in vsota obračunanih obresti za stanje na EZR
pri Banki Slovenije za mesec obračuna,
– so stroški izračunani kot število nalogov za nočne depozite, pomnoženo s stroškom posameznega naloga, po veljavni
tarifi Banke Slovenije za tovrstne naloge za mesec obračuna,
– je število dni koledarsko število dni v mesecu obračuna,
– je glavnica vsota povprečnega stanja nočnih depozitov
in povprečnega stanja na EZR pri Banki Slovenije za mesec
obračuna.

(2) Obrestna mera za denarna sredstva na podračunih
se določi brez zaokroževanja na največ tri decimalna mesta
natančno.
(3) Če je obrestna mera, izračunana na podlagi prvega
odstavka tega člena, negativna, se za obrestovanje denarnih
sredstev na podračunih določi obrestna mera v višini 0 %.
(4) Če je obrestna mera, izračunana na podlagi prvega
odstavka tega člena, višja od minimalne obrestne mere za
vlogo katere koli standardne ročnosti, izračunane na podlagi prvega odstavka 52. člena tega pravilnika in veljavne v preteklem
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mesecu, se za obrestovanje denarnih sredstev na podračunih
sistema EZR uporabi slednja.
48. člen
Obračun obresti za denarna sredstva na podračunih,
vključenih v sistem EZR, se opravi za vsak podračun. Prenos
obračunanih obresti z zakladniškega podračuna na posamezni
podračun se izvrši tako, da se obračunane obresti za stanje na
posameznem podračunu:
– posrednega uporabnika državnega oziroma občinskega
proračuna, proračunskega sklada in na podračunu, odprtem za
donacije, prenesejo na ta podračun,
– neposrednega uporabnika državnega oziroma občinskega proračuna prenesejo na podračun državnega proračuna
oziroma občinskega proračuna,
– neposrednega uporabnika občinskega proračuna, ki je
pravna oseba, prenesejo na ta podračun,
– za plačevanje obveznih dajatev in drugih javnofinančnih
prihodkov prenesejo na podračun imetnika podračuna, ki mu
posamezni javnofinančni prihodki pripadajo.
6.3.2 Obrestne mere za vloge in posojila
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pri čemer so:
– OMv – obrestna mera za vlogo posamezne standardne
ročnosti,
– ROM – referenčna obrestna mera in
– razmikD-ROM – povprečni razmik med doseženimi oziroma kotirajočimi obrestnimi merami za depozite sistema EZR
države in ROM v preteklem obdobju.
(2) Pri izračunih obrestnih mer upravljavec sredstev sistema EZR države za referenčne obrestne mere uporablja tržno
uveljavljene referenčne obrestne mere primerljivih ročnosti.
(3) Če je obrestna mera, izračunana na podlagi prvega
odstavka tega člena, negativna, se za obrestovanje vloge posamezne standardne ročnosti uporabi obrestna mera v višini 0 %.
6.3.4 Obrestne mere za posojilo posamezne
standardne ročnosti
53. člen
Obrestne mere za posojilo posamezne standardne ročnosti so odvisne od dejavnikov finančnega trga, ki vplivajo na
oblikovanje obrestnih mer depozitov in kreditov sistema EZR
države.

49. člen
Obrestne mere za obrestovanje vlog in posojil sistema
EZR občine so enake obrestnim meram za obrestovanje vlog
in posojil sistema EZR države. Izračunava jih upravljavec sredstev sistema EZR države. Obrestne mere so dnevno objavljene
na spletnem mestu državne uprave.

54. člen
(1) Obrestna mera za posojilo posamezne standardne
ročnosti se izračuna po naslednji enačbi:

50. člen
(1) Obrestne mere za vloge in posojila se izračunavajo za
standardne ročnosti, in sicer:
– en dan od 1 do 6 dni,
– en teden od 7 do 13 dni,
– dva tedna od 14 do 20 dni,
– tri tedne od 21 do 29 dni,
– en mesec od 30 do 59 dni,
– dva meseca od 60 do 89 dni,
– tri mesece od 90 do 119 dni,
– štiri mesece od 120 do 149 dni,
– pet mesecev od 150 do 179 dni,
– šest mesecev od 180 do 209 dni,
– sedem mesecev od 210 do 239 dni,
– osem mesecev od 240 do 269 dni,
– devet mesecev od 270 do 299 dni,
– deset mesecev od 300 do 329 dni,
– enajst mesecev od 330 do 359 dni,
– eno leto od 360 do 729 dni,
– dve leti od 730 do 1094 dni in
– tri leta od 1095 do 1096 dni.
(2) Upravljavec sredstev sistema EZR države konec dneva izračuna obrestne mere za vloge in posojila za vse standardne ročnosti. Izračunane obrestne mere veljajo za predložene
napovedi naslednji delovni dan. Obrestna mera je fiksna za
celotno obdobje trajanja posla.

pri čemer so:
– OMp – obrestna mera za posojilo posamezne standardne ročnosti,
– OMv – obrestna mera za vlogo posamezne standardne
ročnosti,
– razmikK-D – povprečni razmik med obrestnimi merami za
kredite in depozite na medbančnem denarnem trgu.
(2) Za namen izračuna obrestne mere iz prejšnjega odstavka za obrestno mero za vlogo posamezne standardne
ročnosti ne velja prag 0 % iz tretjega odstavka 52. člena tega
pravilnika.
(3) Če je obrestna mera, izračunana na podlagi prvega
odstavka tega člena, nižja od 0,05 %, se za obrestovanje posojila posamezne standardne ročnosti uporabi obrestna mera
v višini 0,05 %.

6.3.3 Obrestne mere za vlogo posamezne
standardne ročnosti
51. člen
Obrestne mere za vlogo posamezne standardne ročnosti
so odvisne od dejavnikov finančnega trga, ki vplivajo na oblikovanje obrestnih mer depozitov sistema EZR države.
52. člen
(1) Obrestna mera za vlogo posamezne standardne ročnosti se izračuna po naslednji enačbi:
OMv = ROM + razmikD-ROM,

OMp = OMv + razmikK-D,

6.3.5 Obrestne mere za vloge na odpoklic
55. člen
Pri določanju obrestne mere za vlogo na odpoklic na določen dan se upoštevajo obrestna mera za denarna sredstva
na podračunih za pretekli mesec, obrestna mera za vloge na
določen dan in delež, ki odraža nižjo likvidnost vlog na odpoklic
v primerjavi z vezanimi vlogami.
56. člen
Obrestna mera za vlogo na odpoklic posamezne standardne ročnosti se izračuna po naslednji enačbi:
OMvo = OMpodračun + deležvo x (OMv – OMpodračun),
pri čemer so:
– OMvo – obrestna mera za vlogo na odpoklic posamezne
standardne ročnosti,
– OMpodračun – obrestna mera za denarna sredstva na
podračunih za pretekli mesec,
– deležvo – odraža nižjo likvidnost vlog na odpoklic v primerjavi z vezanimi vlogami,
– OMv – obrestna mera za vlogo posamezne standardne
ročnosti.
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6.3.6 Obrestne mere za posojila na odpoklic
57. člen
Pri določanju obrestne mere za posojilo na odpoklic na
določen dan se upoštevata obrestna mera za posojilo na določen dan in delež, ki odraža tveganja ponovnih naložb denarnih
sredstev sistema EZR države zaradi nepredvidljivosti vračil
posojil.
58. člen
Obrestna mera za posojila na odpoklic posamezne standardne ročnosti se izračuna po naslednji enačbi:
OMpo = OMp + (deležpo x OMp),
pri čemer so:
– OMpo – obrestna mera za posojilo na odpoklic posamezne standardne ročnosti,
– OMp – obrestna mera za posojilo posamezne standardne ročnosti,
– deležpo – odraža tveganja ponovnih naložb denarnih
sredstev sistema EZR države zaradi nepredvidljivosti vračil
posojil.
59. člen
Upravljavec sredstev sistema EZR države določa razmikD-ROM iz 52. člena, razmikK-D iz 54. člena, deležvo iz 56. člena in deležpo iz 58. člena tega pravilnika najmanj enkrat letno
do 31. januarja.
7. PRESEŽEK UPRAVLJANJA SISTEMA EZR DRŽAVE
OZIROMA OBČINE
60. člen
(1) Presežek upravljanja so prejete obresti, zmanjšane
za plačane obresti.
(2) Preteklo obdobje je:
1. letno obdobje, za katero se pripravi letni obračun presežka upravljanja (v nadaljnjem besedilu: letni obračun), in
zajema čas od 1. januarja do 31. decembra, ali
2. izredno obdobje, za katero se pripravi izredni obračun
presežka upravljanja (v nadaljnjem besedilu: izredni obračun),
in zajema čas od 1. januarja do zadnjega dne delovanja sistema EZR občine, kadar se ta ukine in vključi:
– v sistem EZR države ali
– v primeru združitve občin v sistem EZR nove občine.
(3) Proračunu pripadajoči del presežka upravljanja je znesek rezerve preteklega obdobja, povečan za presežek upravljanja preteklega obdobja in zmanjšan za rezervo tekočega leta.
61. člen
(1) Obračun presežka upravljanja izdela upravljavec sredstev sistema EZR.
(2) Upravljavec sredstev sistema EZR do 20. februarja
izdela obračun presežka upravljanja ter predlog razporeditve
presežka upravljanja na rezervo tekočega leta in na proračunu
pripadajoči del presežka upravljanja. Obračun izdela na obrazcu Obračun presežka upravljanja, ki je Priloga 2 tega pravilnika
in njegov sestavni del, ter ga do 28. februarja pošlje ministru,
pristojnemu za finance, za sistem EZR države oziroma županu
za sistem EZR občine.
62. člen
V primeru izrednega obračuna izdela upravljavec sredstev
sistema EZR občine obračun presežka upravljanja ter predlog
razporeditve presežka upravljanja na rezervo tekočega leta in
na proračunu pripadajoči del presežka upravljanja v roku, ki ga
predstojnik drugega sistema EZR določi v soglasju za vključitev
neposrednih in posrednih uporabnikov ukinjenega sistema EZR
občine v drug sistem, ter ga isti dan pošlje županu. Obračun
izdela na obrazcu iz Priloge 2 tega pravilnika.
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63. člen
(1) Rezerva tekočega leta se določi za vsako tekoče leto
pri izračunu proračunu pripadajočega dela presežka upravljanja preteklih obdobij. Namenjena je poravnavanju obveznosti, nastalih zaradi neusklajenosti prihodkov in odhodkov ter
splošnih tveganj upravljanja sredstev sistema EZR, in znaša
najmanj 0,25 % bilančne vsote sistema EZR na zadnji dan v
preteklem obdobju.
(2) Znesek rezerve tekočega leta se zaokroži navzgor
na 10 eurov.
(3) Znesek rezerve tekočega leta je nič, kadar občina nima
vzpostavljenega upravljanja sredstev sistema EZR občine.
64. člen
(1) Minister, pristojen za finance, oziroma župan na podlagi prejetega obračuna presežka upravljanja upravljavca sredstev sistema EZR iz 61. in 62. člena tega pravilnika s sklepom
o nakazilu proračunu pripadajočega dela presežka upravljanja
do 15. marca določi znesek in sklic za plačilni nalog.
(2) V primeru izrednega obračuna izda župan sklep iz
prejšnjega odstavka naslednji delovni dan po prejemu obračuna presežka upravljanja upravljavca sredstev sistema EZR
občine.
(3) V primeru izrednega obračuna znesek proračunu pripadajočega dela presežka upravljanja ne sme biti večji od zneska,
prenesenega z zakladniškega podračuna ukinjenega sistema
EZR občine na zakladniški podračun drugega sistema EZR.
65. člen
(1) Minister, pristojen za finance, oziroma župan v treh
delovnih dneh od izdaje sklepa iz prejšnjega člena tega dostavi
upravljavcu sredstev sistema EZR, da izvede nakazilo proračunu pripadajočega dela presežka upravljanja na podračun
proračuna.
(2) V primeru izrednega obračuna župan dostavi sklep o
nakazilu proračunu pripadajočega dela presežka upravljanja
upravljavcu drugega sistema EZR naslednji delovni dan po
izdaji sklepa.
66. člen
(1) Proračunu pripadajoči del presežka upravljanja z zakladniškega podračuna nakaže upravljavec sredstev sistema
EZR v desetih delovnih dneh po prejemu sklepa.
(2) V primeru izrednega obračuna upravljavec sredstev
drugega sistema EZR nakaže proračunu pripadajoči del presežka upravljanja v dveh delovnih dneh po prejemu sklepa.
Presežek upravljanja nakaže na novo odprti podračun občinskega proračuna.
8. VODENJE RAČUNOVODSKIH EVIDENC UPRAVLJAVCA
SREDSTEV SISTEMA EZR DRŽAVE OZIROMA OBČINE
8.1 Vodenje poslovnih knjig in računovodsko poročanje
67. člen
UJP vodi podatke upravljavca sredstev sistema EZR v
registru proračunskih uporabnikov pod šifro zakladnice.
68. člen
(1) Upravljavec sredstev sistema EZR vodi ločene poslovne knjige. Ločeno izdela računovodsko poročilo, ki ga predloži
Agenciji Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve in ga vključi v prilogo zaključnega računa proračuna, ter
premoženjsko bilanco. Pri tem upošteva pravila za neposredne
proračunske uporabnike po zakonu, ki ureja javne finance, pri
čemer svojega računovodskega poročila ne vključi v računovodsko poročilo državnega oziroma občinskega proračuna.
(2) Za namen poenotenega računovodskega poročanja
upravljavec sredstev sistema EZR države pridobiva podatke s
področja vseh enotnih zakladniških sistemov.
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8.2 Prihodki in odhodki pri vrednotenju bilančnih postavk
upravljavca sredstev sistema EZR države oziroma občine
69. člen
(1) Denarna sredstva imetnikov podračunov evidentira
upravljavec sredstev sistema EZR v svojih poslovnih knjigah in
poročilih, namenjenih konsolidaciji, kot denarna sredstva na računih – na ločenih podkontih glede na podkonto denarnih sredstev zakladniškega podračuna – in kot obveznost do imetnikov
podračunov, ki se obrestuje. Imetniki podračunov evidentirajo
ta denarna sredstva v svojih poslovnih knjigah kot denarna
sredstva na računih, v poročilih, namenjenih konsolidaciji, pa
jih izkazujejo kot terjatev do upravljavca sredstev sistema EZR.
(2) Sprememba stanja denarnih sredstev EZR mora biti
enaka vsoti:
1. prihodkov, zmanjšanih za odhodke,
2. prejemkov, zmanjšanih za izdatke,
3. sprememb zunajbilančnih postavk in
4. sprememb stanja denarnih sredstev sistema EZR zaradi tečajnih razlik.
(3) Zaradi kontroliranja sprememb stanja podračunov
imetnikov podračunov in denarnih sredstev zakladniškega podračuna upravljavec sredstev sistema EZR na zunajbilančnih
postavkah spremlja:
1. stanje in promet EZR pri Banki Slovenije ter
2. denarne tokove upravljanja denarnih sredstev EZR,
ki niso izkazani kot prihodki in odhodki oziroma prejemki in
izdatki.
(4) Upravljavec sredstev sistema EZR evidentira:
– vloge imetnikov podračunov kot obveznost iz prejetega
depozita, imetniki podračunov, ki te vloge dajejo, pa jih evidentirajo kot terjatev iz danega depozita do upravljavca sredstev
sistema EZR;
– zadolževanje izven sistema EZR kot zadolževanje pri
poslovnih bankah;
– nalaganje denarnih sredstev sistema EZR v sistemu
EZR kot dano posojilo imetnikom podračunov, imetniki podračunov, ki ta posojila dobijo, pa jih evidentirajo kot zadolževanje;
– nalaganje denarnih sredstev sistema EZR izven sistema EZR kot terjatev iz depozitov, nakupov zakladnih menic
oziroma dolžniških vrednostnih papirjev, katerih izdajatelj je
Republika Slovenija.
(5) Upravljavec sredstev sistema EZR ugotovljeno rezervo evidentira pri splošnem skladu, prenos proračunu pripadajočega dela presežka upravljanja preteklega leta pa evidentira
kot odhodek.
(6) Prejeta zavarovanja danih posojil se izkazujejo v zunajbilančni evidenci.
70. člen
(1) Razmejitve in obračuni obresti ter drugih donosov
finančnih naložb v sistemu EZR in izven njega se obravnavajo
kot samostojne terjatve.
(2) Razmejitve in obračuni obresti ter drugih stroškov finančnih obveznosti, vključno z vlogami, v sistemu EZR in izven
njega se obravnavajo kot samostojne obveznosti.
8.3 Način vpisovanja podatkov, potrebnih za spremljanje
upravljanja sredstev sistema EZR države oziroma občine,
v plačilne naloge
71. člen
(1) Podrobnejša navodila, ki opredeljujejo označevanje
vrst poslov in posameznih dogodkov upravljanja sredstev sis-
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tema EZR (v nadaljnjem besedilu: navodila), so objavljena na
spletnem mestu državne uprave.
(2) Za vsa plačila, povezana z zakladniškim podračunom,
se uporablja sklic na številko obremenitve oziroma odobritve
modela 58, ki ima naslednjo obliko:
58 nnnnN-ppppppP-VPšššššš,
pri čemer so:
– nnnnN 4-mestna šifra imetnika podračuna, ki je vključen
v sistem EZR, oziroma upravljavca sredstev sistema EZR in
kontrolna številka;
– ppppppP 6-mestna številka podkonta in kontrolna številka;
– VP 2-mestna oznaka vrste posla iz navodila;
– šššššš 6-mestna oznaka posla iz navodila.
(3) Ne glede na prejšnji odstavek lahko imetnik podračuna
za prilive na svoj podračun od upravljavca sredstev sistema
EZR določi svoj sklic odobritve.
9. KONČNI DOLOČBI
72. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika prenehajo veljati:
– Pravilnik za upravljanje likvidnosti sistema enotnega
zakladniškega računa (Uradni list RS, št. 18/04, 78/04, 120/07
in 22/10),
– Pravilnik o nalaganju prostih denarnih sredstev posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov ter ožjih
delov občin, ki so pravne osebe (Uradni list RS, št. 62/14),
– Pravilnik za upravljanje likvidnosti v sistemu enotnega
zakladniškega računa (Uradni list RS, št. 62/14),
– Pravilnik o načinu obrestovanja, rokih obračuna in plačila obresti ter določanju obrestnih mer za posle sistema enotnega zakladniškega računa (Uradni list RS, št. 64/15),
– Pravilnik o načinu ter rokih izdelave obračuna, poročanja in razporejanja presežka upravljanja s prostimi denarnimi
sredstvi na računih, vključenih v sistem enotnega zakladniškega računa (Uradni list RS, št. 41/07, 81/09, 95/11 in 109/13),
– Pravilnik o nalaganju denarnih sredstev izven sistema enotnega zakladniškega računa države (Uradni list RS,
št. 40/15),
– Pravilnik o zadolževanju sistema enotnega zakladniškega računa države (Uradni list RS, št. 40/15),
– Pravilnik o poročanju o naložbah prostih denarnih sredstev izven sistema enotnega zakladniškega računa države
(Uradni list RS, št. 62/14) in
– Pravilnik o vodenju računovodskih evidenc upravljanja
denarnih sredstev sistema enotnega zakladniškega računa
(Uradni list RS, št. 120/07 in 104/09).
73. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-574/2019/10
Ljubljana, dne 15. maja 2020
EVA 2019-1611-0106
Mag. Andrej Šircelj
minister
za finance

Dolgoročni

Datum zapadlosti

Kratkoročni

Dolgoročni

Vrednostni papirji
Republike Slovenije
Kratkoročne

Druge naložbe
Drugo
Dolgoročne

v tisoč EUR
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Navodila za izpolnjevanje obrazca:
a) Proračunski uporabnik poroča le o stanju naložb prostih denarnih sredstev, ki jih ima izven sistema enotnega zakladniškega računa.
b) Naložbe v tuji valuti se navedejo v protivrednosti EUR, preračunane po referenčnem tečaju Banke Slovenije, veljavnem na dan poročanja.
c) Če ima proračunski uporabnik druge naložbe, mora navesti, katere so te naložbe (delnice, lastniški deleži, komercialni zapisi, točke vzajemnih
skladov in podobno).

Kratkoročni

Depoziti pri poslovnih bankah

Poročanje o stanju naložb na dan:

Ime proračunskega uporabnika:

Šifra proračunskega uporabnika:

Obrazec za poročanje o naložbah prostih denarnih sredstev izven sistema enotnega zakladniškega računa

Priloga 1

Priloga 1: Obrazec za poročanje o naložbah prostih denarnih sredstev izven sistema enotnega zakladniškega računa
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Priloga 2: Obrazec za obračun presežka upravljanja
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Priloga 2
Obrazec za obračun presežka upravljanja
Šifra upravljavca sredstev sistema EZR s seznama šifer upravljavcev sredstev sistema EZR
v registru proračunskih uporabnikov

Ime upravljavca EZR: ___________________________________________________
OBRAČUN PRESEŽKA UPRAVLJANJA

Znesek v EUR

za obdobje od ……………… do ………………….
1.A Rezerva preteklega obdobja
B

1.1. Prihodki

C

1.2. Odhodki

2.Č Presežek upravljanja preteklega obdobja
(B – C)
3.D Osnova za razporeditev presežka upravljanja
(A + Č)
4.

PREDLOG RAZPOREDITVE PRESEŽKA UPRAVLJANJA

Znesek v EUR

za obdobje od ……………… do ………………….
5.E

Osnova za razporeditev presežka upravljanja
(točka D predhodne preglednice)

6.F

Bilančna vsota EZR na zadnji dan v preteklem
obdobju

7.G Minimalni znesek rezerve tekočega leta
(0,25 % x točka F)
8.H

Predlog rezerve tekočega leta
(zaokroženo navzgor na 10 EUR)

9.I

Predlog proračunu pripadajočega dela presežka
(E – H)

10.
Datum: _______________

Upravljavec sredstev sistema EZR

Uradni list Republike Slovenije
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OBČINE
BOVEC
1115.

Zaključni račun proračuna Občine Bovec
za leto 2019

Na podlagi 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni
list RS, 11/11 – UPB4, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP
in 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18), Zakona o računovodstvu
(Uradni list RS, 23/99, 30/02 – ZJF-C in 114/06 – ZUE), Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno
prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10 in 40/12 – ZUJF,
14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18), Pravilnika o
sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike
in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 115/02, 21/03,
134/03, 126/04, 120/07, 124/08, 58/10, 60/10 – popr., 104/10,
104/11, 86/16 in 8/19) in Statuta Občine Bovec (Uradni list RS,
št. 72/06, 89/10 in 75/17) je Občinski svet Občine Bovec na
11. redni seji dne 14. 5. 2020 sprejel

Z A K L J U Č N I   R A Č U N
proračuna Občine Bovec za leto 2019
1. člen
Zaključni račun proračuna je akt občine, kjer je v splošnem delu podan podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz
bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in
naložb ter računa financiranja, v posebnem delu pa prikaz
predvidenih in realiziranih odhodkov in drugih izdatkov občine za preteklo leto. Zaključni račun je poročilo o izvršitvi s
proračunom opredeljenih ciljev in nalog občine in s tem prikaz
uporabe javnega denarja, je torej odraz preteklega delovanja
proračunskih uporabnikov.
2. člen
Zaključni račun Občine Bovec za leto 2019 izkazuje:
A.
I.
70
700
703
704
706
71
710
711
712
713
714
72
720
722
73

BILANCA PRIHODKOV
IN ODHODKOV
SKUPAJ PRIHODKI
(70+71+72+73+74)
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
DAVČNI PRIHODKI
(700+703+704+706)
DAVKI NA DOHODEK
IN DOBIČEK
DAVKI NA PREMOŽENJE
DOMAČI DAVKI NA BLAGO
IN STORITVE
DRUGI DAVKI
NEDAVČNI PRIHODKI
(710+711+712+713+714)
UDELEŽBA NA DOBIČKU
IN DOHODKI OD PREMOŽENJA
TAKSE IN PRISTOJBINE
DENARNE KAZNI
PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA
IN STORITEV
DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI
KAPITALSKI PRIHODKI
(720+721+722)
PRIHODKI OD PRODAJE
OSNOVNIH SREDSTEV
PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ
IN NEOPR. DOLG. SREDSTEV
PREJETE DONACIJE (730+731)

6.290.827,00
4.592.489,33
3.688.406,92
2.665.378,00
274.949,25
748.079,67
0,00
904.082,41
566.877,83
6.879,66
31.770,60
188.013,86
110.540,46
188.267,28
30.000,00
158.267,28
500,00

730 PREJETE DONACIJE
IZ DOMAČIH VIROV
500,00
74 TRANSFERNI PRIHODKI
1.482.819,34
740 TRANSFERNI PRIHODKI
IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH
INSTITUCIJ
1.290.946,76
741 PREJETA SREDSTVA
IZ DRŽ. PRORAČUNA IZ SRED.
PRORAČUNA EU
191.872,58
78 PREJETA SREDSTVA
IZ EVROPSKE UNIJE
26.751,05
787 PREJETA SREDSTVA
IZ EVROPSKE UNIJE
26.751,05
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
7.472.666,70
40 TEKOČI ODHODKI
(400+401+402+403+409)
1.648.772,20
400 PLAČE IN DRUGI IZDATKI
ZAPOSLENIM
424.312,46
401 PRISPEVKI DELODAJALCEV
ZA SOCIALNO VARNOST
70.548,06
402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE
1.114.871,47
403 PLAČILA DOMAČIH OBRESTI
8.911,94
409 SREDSTVA, IZLOČENA
V REZERVE
30.128,27
41 TEKOČI TRANSFERI
(410+411+412+413)
2.112.040,11
410 SUBVENCIJE
55.393,54
411 TRANSFERI POSAMEZNIKOM
IN GOSPODINJSTVOM
577.361,53
412 TRANSFERI NEPROFITNIM
ORGANIZAC. IN USTANOVAM
157.648,51
413 DRUGI TEKOČI DOMAČI
TRANSFERI
1.321.636,53
42 INVESTICIJSKI ODHODKI (420)
3.636.894,82
420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH
SREDSTEV
3.636.894,82
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI
(431+432)
74.959,57
431 INVES. TRANSF. PRAV.
IN FIZ. OSEBAM, KI NISO
PR. POR.
9.863,75
432 INVESTICIJSKI TRANSFERI
PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM
65.095,82
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK
(PRIMANJKLJAJ) (I.-II.)
(prih.-odhod.)
–1.181.839,70
B.
RAČUN FINANČNIH TERJATEV
IN NALOŽB
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
IN PRODAJA KAPITALSKIH
DELEŽEV (750+751)
79.093,79
750 PREJETA VRAČILA DANIH
POSOJIL
78.784,11
751 PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
309,68
752 KUPNINE IZ NASLOVA
PRIVATIZACIJE
V. DANA POSOJILA
IN POVEČANJE KAPITALSKIH
DELEŽEV (440+441)
0,00
441 POVEČANJE KAPITALSKIH
DELEŽEV
0,00
442 PORABA SREDSTEV KUPNIN
IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE
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VI.
C.
VII.
500
VIII.
550
IX.
X.
XI.
XII.
XIII.
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PREJETA MINUS DANA POSOJILA
IN SPREM. KAPITAL. DELEŽEV
(IV.-V.)
RAČUN FINANCIRANJA
ZADOLŽEVANJE (500)
DOMAČE ZADOLŽEVANJE
ODPLAČILA DOLGA (550)
ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA
POVEČANJE (ZMANJŠANJE
SREDSTEV NA RAČUNIH)
NETO ZADOLŽEVANJE
(VII.-VIII.)
NETO FINANCIRANJE
STANJE SREDSTEV NA RAČUNU
NA DAN 31. 12. 2018
STANJE SREDSTEV NA RAČUNU
NA DAN 31. 12. 2019

Uradni list Republike Slovenije
70
79.093,79
732.263,00
732.263,00
295.268,62
295.268,62

700
703
704

71

–665.751,53

706

710

436.994,38
–1.181.839,70
1.008.962,75

711
712
713

308.518,56

714

3. člen
Presežek sredstev na računu na dan 31. 12. 2019 se
prenese v naslednje leto.
4. člen
Nadzorni odbor Občine Bovec se je dne 4. 5. 2020 seznanil s predlogom Zaključnega računa proračuna Občine Bovec
za leto 2019.
5. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Bovec za
leto 2019.

72

720
722
73

74

6. člen
Zaključni račun proračuna Občine Bovec za leto 2019 se
objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

730

740
741

78

Št. 410-02/2018-8
Bovec, dne 15. maja 2020

782

Župan
Občine Bovec
Valter Mlekuž

787
II.
40

1116.

400

Odlok o rebalansu proračuna Občine Bovec
za leto 2020

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni
list RS, št. 100/05 in 60/07), 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) in Statuta
Občine Bovec (Uradni list RS, št. 72/06, 89/10) je Občinski svet
Občine Bovec na 11. redni seji dne 14. 5. 2020 sprejel

401

41

410
411

ODLOK
o rebalansu proračuna Občine Bovec
za leto 2020

412

1. člen
V Odloku o proračunu Občine Bovec za leto 2020 (Uradni
list RS, št. 7/20, dne 31. 1. 2020) se spremeni 2. člen in se glasi:
»V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in
izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov. Določa se v
naslednjih zneskih:
A.
I.

BILANCA PRIHODKOV
IN ODHODKOV
SKUPAJ PRIHODKI
(70+71+72+73+74+78)
TEKOČI PRIHODKI (70+71)

402
403
409

42

413
420

43

v EUR

431

6.751.995,97
4.695.133,84

432

DAVČNI PRIHODKI
(700+703+704+706)
DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK
DAVKI NA PREMOŽENJE
DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN
STORITVE
DRUGI DAVKI
NEDAVČNI PRIHODKI
(710+711+712+713+714)
UDELEŽBA NA DOBIČKU IN
DOHODKI
OD PREMOŽENJA
TAKSE IN PRISTOJBINE
DENARNE KAZNI
PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA
IN STORITEV
DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI
KAPITALSKI PRIHODKI
(720+721+722)
PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH
SREDSTEV
PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ
IN NEOPR. DOLG. SREDSTEV
PREJETE DONACIJE (730+731)
PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH
VIROV
TRANSFERNI PRIHODKI
TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH
JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ
PREJETA SREDSTVA IZ DRŽ.
PRORAČ.
IZ SRED.PRORAČ. EU
PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE
UNIJE
PREJETA SRED. IZ PROR. EU ZA STRUKTURNO POLITIKO
PREJETA SREDSTVA OD DRUGIH
EVROPSKIH INSTITUCIJ
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
TEKOČI ODHODKI
(400+401+402+403+409)
PLAČE IN DRUGI IZDATKI
ZAPOSLENIM
PRISPEVKI DELODAJALCEV
ZA SOCIALNO VARNOST
IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE
PLAČILA DOMAČIH OBRESTI
SREDSTVA, IZLOČENA V REZERVE
TEKOČI TRANSFERI
(410+411+412+413)
SUBVENCIJE
TRANSFERI POSAMEZNIKOM
IN GOSPODINJSTVOM
TRANSFERI NEPROFITNIM
ORGANIZAC. IN USTANOVAM
DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI
INVESTICIJSKI ODHODKI (420)
NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH
SREDSTEV
INVESTICIJSKI TRANSFERI
(431+432)
INVES. TRANSF. PRAV. IN FIZ.
OSEBAM, KI NISO PR.POR.
INVESTICIJSKI TRANSFERI
PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM

3.944.202,00
3.232.605,00
298.593,00
412.904,00
100,00
750.931,84
450.841,84
8.990,00
37.200,00
168.200,00
85.700,00
479.957,00
118.253,00
361.704,00
90.000,00
90.000,00
1.398.163,04
1.298.262,00
99.901,04
88.742,09

88.742,09
6.866.417,82
1.787.211,69
484.444,58
77.526,34
1.131.880,56
9.360,21
84.000,00
1.784.140,07
34.675,89
547.360,00
145.200,22
1.056.903,96
3.182.354,06
3.182.354,06
112.712,00
19.000,00
93.712,00
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III.
B.
IV.
750
751
V.
441
442
VI.
C.
VII.
500
VIII.
550
IX.
X.
XI.
XII.

PRORAČUNSKI PRESEŽEK
(PRIMANJKLJAJ) ( I.-II. ) (prih.-odhod.)
RAČUN FINANČNIH TERJATEV
IN NALOŽB
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
(750+751)
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441)
POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
PORABA SREDSTEV KUPNIN IZ
NASLOVA PRIVATIZACIJE
PREJETA MINUS DANA POSOJILA
IN SPREM. KAPITAL. DELEŽEV
(IV.-V.)
RAČUN FINANCIRANJA
ZADOLŽEVANJE (500)
DOMAČE ZADOLŽEVANJE
ODPLAČILA DOLGA (550)
ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA
POVEČANJE (ZMANJŠANJE
SREDSTEV NA RAČUNIH)
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
NETO FINANCIRANJE
STANJE SREDSTEV NA RAČ. OB
KONCU PRET. LETA

Št.

–114.421,85

14.550,00
14.550,00

0,00

14.550,00
470.000,00
470.000,00
678.601,54
678.601,54

Župan
Občine Bovec
Valter Mlekuž
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Sklep o ukinitvi javnega dobra

SKLEP
o ukinitvi javnega dobra
1. člen
Na zemljišču parcele številka 8102/19 k.o. (2207) Bovec
v izmeri 68 m2 in 8102/20 k.o. (2207) Bovec v izmeri 62 m2 se
ukine status grajenega javnega dobra.
2. člen
Zemljišče parcele številka 8102/19 k.o. (2207) Bovec v
izmeri 68 m2 in 8102/20 k.o. (2207) Bovec v izmeri 62 m2 preneha biti zemljišče s statusom grajeno javno dobro in ostane
lastnina Občine Bovec, Trg golobarskih žrtev 8, 5230 Bovec.
3. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Župan
Občine Bovec
Valter Mlekuž

308.518,56
«

3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.

Stran

Občinski svet Občine Bovec je na 11. redni seji dne 14. 5.
2020 po obravnavi točke »Ukinitev statusa grajenega javnega
dobra na parceli številka 8102/19 in 8102/20 k.o. 2207 Bovec«
na podlagi 16. člena Statuta Občine Bovec (Uradni list RS,
št. 72/06, 89/10, 75/17) sprejel

–308.473,39
–208.601,54
–114.421,85

2. člen
Spremeni se 12. člen Odloka o proračunu Občine Bovec
za leto 2020 (Uradni list RS, št. 7/20, dne 31. 1. 2020), tako
da se glasi:
»Občina se lahko dolgoročno zadolži za izvedbo razvojnih
programov, ki jih potrdi občinski svet. Pogodbe o dolgo-ročnem
zadolževanju se lahko podpiše ob predhodnem pisnem soglasju ministrstva pristojnega za finance, pod pogoji, ki jih določa
zakon, ki ureja financiranje občin.
Za kritje presežka odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov presežka izdatkov nad prejemki v računu
finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu financiranja se občina za izvrševanje proračuna v letu 2020 lahko
dolgoročno zadolži do višine 150.000,00 EUR.
Če se zaradi neenakomernega pritekanja prejemkov izvrševanje proračuna ne more uravnovesiti, se občina lahko
likvidnostno zadolži, vendar največ do višine 5 % zadnjega
sprejetega proračuna. Dolg iz tega naslova mora občina odplačati do konca proračunskega leta, to je do 31. 12. 2020.
Javni zavodi in javna podjetja, katerih ustanoviteljica oziroma soustanoviteljica je Občina Bovec, se smejo zadolževati
le s soglasjem občinskega sveta Občine Bovec in sicer: javni
zavodi največ do višine 100.000,00 EUR, javna podjetja pa
največ do višine 600.000,00 EUR za investicije ali največ do
300.000,00 EUR za tekoče poslovanje.«

Št. 410-01/2019-5
Bovec, dne 14. maja 2020

1117.
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IVANČNA GORICA
1118.

Sklep o podelitvi priznanj in nagrad Občine
Ivančna Gorica za leto 2020

V skladu s 6. členom Statuta Občine Ivančna Gorica (Uradno prečiščeno besedilo – UPB2) (Uradni list RS, št. 91/15), na
podlagi Odloka o priznanjih in nagradah Občine Ivančna Gorica
(Uradni list RS, št. 20/12 – UPB), Odloka o spremembah in
dopolnitvah Odloka o priznanjih in nagradah Občine Ivančna
Gorica (Uradni list RS, št. 21/16) ter v skladu s 60. členom
Poslovnika Občinskega sveta Občine Ivančna Gorica (Uradni
list RS, št. 11/15 – UPB1) na predlog Komisije za mandatna
vprašanja, volitve, imenovanja in priznanja je Občinski svet
Občine Ivančna Gorica na 12. redni seji dne 25. 5. 2020 sprejel

SKLEP
o podelitvi priznanj in nagrad
Občine Ivančna Gorica za leto 2020
1. člen
V letu 2020 se podelijo naslednja priznanja in nagrade:
– nagrada Zlati grb,
– 2 nagradi Josipa Jurčiča.
2. člen
Nagrado Zlati grb prejme:
– ZŠAM Ivančna Gorica za dolgoletno prostovoljno in
požrtvovalno delo na področju vzgoje in preventive v cestnem
prometu, za širjenje vozniške kulture ter izjemen doprinos k
družbenemu in gospodarskemu razvoju Občine Ivančna Gorica.
Nagrado Josipa Jurčiča prejmeta:
– Zdravstveni dom Ivančna Gorica za dolgoletno uspešno in strokovno delo na področju javnega zdravstva v Občini
Ivančna Gorica ter izredne zasluge pri preprečevanju širjenja
in odpravljanju posledic epidemije COVID-19.
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– Štab Civilne zaščite Občine Ivančna Gorica za uspešno
in požrtvovalno delo pri odpravljanju posledic naravnih in drugih
nesreč ter izjemne zasluge pri zajezitvi širjenja koronavirusne
bolezni COVID-19.
3. člen
Priznanja in nagrade iz 2. člena izroča prejemnikom župan občine na svečanosti ob občinskem prazniku, ki ga občina
praznuje 29. maja.
4. člen
Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 007-0009/2020-1
Ivančna Gorica, dne 25. maja 2020
Župan
Občine Ivančna Gorica
Dušan Strnad

VLADA
1119.

Odlok o odrejanju in izvajanju ukrepov
za preprečitev širjenja nalezljive bolezni
COVID-19 na mejnih prehodih na zunanji meji
in na kontrolnih točkah na notranjih mejah
Republike Slovenije

Na podlagi 1. točke prvega odstavka 39. člena Zakona o
nalezljivih boleznih (Uradni list RS, št. 33/06 – uradno prečiščeno
besedilo in 49/20 – ZIUZEOP) Vlada Republike Slovenije izdaja

ODLOK
o odrejanju in izvajanju ukrepov za preprečitev
širjenja nalezljive bolezni COVID-19 na mejnih
prehodih na zunanji meji in na kontrolnih točkah
na notranjih mejah Republike Slovenije
1. člen
(1) S tem odlokom se zaradi preprečitve ponovnih izbruhov
nalezljive bolezni COVID-19 (v nadaljnjem besedilu: COVID-19)
določijo ukrepi na zunanji meji in na kontrolnih točkah notranjih
meja Republike Slovenije ob vstopu v Republiko Slovenijo, na
katerih je v času njihovega obratovanja edino dovoljen prestop
državnih meja Republike Slovenije.
(2) Ne glede na prejšnji odstavek lahko državljani Republike Slovenije, Republike Avstrije, Italijanske republike in Madžarske, ki so dvolastniki ali najemniki zemljišč v obmejnem območju,
imajo svoja zemljišča na obeh straneh državne meje in opravljajo
kmetijsko-poljedelska-gozdarska dela, prestopijo mejo tudi izven
kontrolnih točk, določenih s tem odlokom, vendar v tem primeru
ne smejo zapuščati svojega zemljišča z namenom gibanja v
notranjosti države.
2. člen
(1) Kontrolne točke na cestnih povezavah na mejnem območju z Italijansko republiko so naslednje:
1. Vrtojba ‒ St. Andrea,
2. Fernetiči ‒ Fernetti,
3. Škofije ‒ Rabuiese,
4. Krvavi potok ‒ Pesse,
5. Robič ‒ Stupizza,
6. Rateče ‒ Fusine,
7. Predel – Predil,
8. Nova Gorica (Erjavčeva ulica) ‒ Gorizia (Via San Gabriele),
9. Neblo ‒ Vallico di Venco,
10. Gorjansko ‒ San Pelagio.
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(2) Prestop državne meje na kontrolnih točkah iz 5., 6., 7.,
8., 9. in 10. točke prejšnjega odstavka je dovoljen samo dnevnim delovnim migrantom in drugim osebam na podlagi potrdila
lokalne skupnosti, ki upravičuje nujnost prestopa državne meje
zaradi nujnega izvajanja gospodarskih in kmetijskih čezmejnih
dejavnosti ter za obisk ožjih družinskih članov.
3. člen
(1) Kontrolne točke na cestnih povezavah na mejnem območju z Republiko Avstrijo so naslednje:
1. Gornja Radgona – Bad Radkersburg,
2. Kuzma – Bonisdorf,
3. Holmec – Grablach,
4. Karavanke – Karawankentunnel,
5. Jurij – Langegg,
6. Vič – Lavamund,
7. Ljubelj – Loibltunnel,
8. Trate – Mureck,
9. Radlje – Radlpass,
10. Svečina ‒ Berghausen,
11. Gederovci – Sicheldorf,
12. Šentilj (avtocesta) – Spielfeld (Autobahn),
13. Šentilj (magistrala) – Spielfeld (Bundesstrasse),
14. Korensko sedlo – Wurzenpass,
15. Jezersko ‒ Seebergsattel,
16. Pavličevo sedlo – Paulitschattel,
17. Kramarovci ‒ St. Anna am Aigen,
18. Gerlinci ‒ Pölten,
19. Cankova – Zelting.
(2) Kontrolna točka na železniški povezavi na mejnem
območju z Republiko Avstrijo je Šentilj ‒ Spielfeld (Eisenbahn).
(3) Prestop državne meje na kontrolnih točkah iz 2., 5.,
15., 16., 17., 18. in 19. točke prvega odstavka tega člena je
dovoljen samo dnevnim delovnim migrantom in dvolastnikom
ter najemnikom zemljišč v obmejnem območju na podlagi potrdila delodajalca oziroma izpiska iz zemljiške knjige ali najemne
pogodbe ter za obisk ožjih družinskih članov.
4. člen
(1) Kontrolne točke se vzpostavijo na cestnih povezavah
na mejnem območju z Madžarsko, in sicer:
1. Dolga vas – Redics,
2. Hodoš – Bajansenye,
3. Pince (avtocesta) – Torniyszentmiklos (Országút),
4. Pince (lokalna cesta) – Torniyszentmiklos (Helyi út),
5. Čepinci – Ketvolgy.
(2) Prestop državne meje na kontrolnih točkah iz 2. in 5.
točke prejšnjega odstavka je dovoljen samo dnevnim delovnim
migrantom in dvolastnikom ter najemnikom na podlagi potrdila
delodajalca oziroma izpiska iz zemljiške knjige ali najemne pogodbe ter za obisk ožjih družinskih članov.
5. člen
(1) Kontrolne točke na letalskih povezavah za mednarodni
zračni promet so naslednje:
– Ljubljana (Brnik) (Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana),
– Maribor (Slivnica) (Letališče Edvarda Rusjana Maribor),
– Portorož (Sečovlje/Sicciole) (Letališče Portorož).
(2) Obratovalec javnega letališča za mednarodni zračni
promet zagotovi pogoje za vzpostavitev kontrolne točke in izvajanje higienskih ukrepov za preprečevanje širjenja bolezni
COVID-19 v skladu z zahtevami Nacionalnega inštituta za javno
zdravje (v nadaljnjem besedilu: NIJZ), objavljenimi na spletni
strani NIJZ.
6. člen
(1) Kontrolne točke na pomorskih povezavah za mednarodni pomorski promet so naslednje:
– Koper (Capodistria) (Mejni prehod za mednarodni pomorski promet),
– Piran (Pirano) (Mejni prehod za mednarodni pomorski
promet).
(2) Upravljavec javnega pristanišča za mednarodni pomorski promet zagotovi pogoje za vzpostavitev kontrolne točke in
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izvajanje higienskih ukrepov za preprečevanje širjenja bolezni
COVID-19 v skladu z zahtevami NIJZ, objavljenimi na spletni
strani NIJZ.
7. člen
Policija v soglasju z Ministrstvom za zunanje zadeve in v
dogovoru z varnostnimi organi sosednjih držav za kontrolne točke iz 2., 3. in 4. člena tega odloka ter v soglasju z obratovalcem
letališča oziroma upravljavcem pristanišča za kontrolne točke
iz 5. in 6. člena tega odloka določi čas odprtja posamezne kontrolne točke. Policija čas odprtja kontrolnih točk objavi na svojih
spletnih straneh in v sredstvih javnega obveščanja.
8. člen
Upravljavci cest zagotovijo vzpostavitev ustrezne signalizacije kontrolnih točk iz prvega odstavka 2. člena, prvega odstavka
3. člena in prvega odstavka 4. člena tega odloka ter zaporo vseh
drugih cestnih povezav z Italijansko republiko, Republiko Avstrijo
in Madžarsko.
9. člen
(1) Osebi, ki vstopa v Republiko Slovenijo in ima stalno
ali začasno prebivališče v državah članicah Evropske unije ali
drugih državah schengenskega območja, ki niso na seznamu
iz drugega odstavka tega člena, se zaradi morebitne okužbe z
virusom SARS-CoV-2 v skladu z drugim odstavkom 19. člena
Zakona o nalezljivih boleznih (Uradni list RS, št. 33/06 – uradno
prečiščeno besedilo in 49/20 – ZIUZEOP) odredi karantena za
obdobje 14 dni.
(2) Ureditev iz prejšnjega odstavka ne velja za državljane
Republike Slovenije in tujce s stalnim ali začasnim prebivališčem
v Republiki Sloveniji, za ostale pa se odpravlja postopoma,
upoštevaje epidemiološko stanje v državah Evropske unije in
schengenskega območja in na podlagi dvostranskih tehničnih
dogovorov s temi državami ali v okviru splošnega dogovora na
ravni Evropske unije, če bo ta dosežen hitreje. Vlada Republike
Slovenije s sklepom določi in spreminja seznam držav, iz katerih
osebe vstopajo v Republiko Slovenijo v skladu s tem členom.
Seznam in njegove spremembe se ažurno objavljajo na spletnih
straneh NIJZ in Ministrstva za zunanje zadeve. Na podlagi ocene
NIJZ o epidemiološki situaciji in obvestila Ministrstva za notranje
zadeve o doseženih dvostranskih tehničnih dogovorih s posamičnimi državami lahko Vlada Republike Slovenije s sklepom
seznam dopolni.
(3) Vstop v Republiko Slovenijo se ne dovoli tujemu državljanu, ki nima stalnega prebivališča v Republiki Sloveniji in ob
prehodu meje pove, da je pozitiven na SARS-CoV-2 (COVID-19)
ali izkazuje očitne bolezenske znake, značilne za okužbo z
virusom SARS-CoV-2 (povišana telesna temperatura, kašelj,
težko dihanje).
(4) Po navodilu epidemiološke službe NIJZ na mejnih prehodih na zunanji meji in na kontrolnih točkah na notranjih mejah
Republike Slovenije zdravstvena služba preverja zdravstveno
stanje oseb, ki prehajajo mejo.
(5) Osebe, ki vstopajo v Republiko Slovenijo, razen državljane Republike Slovenije in tujce s stalnim ali začasnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, se na primeren način seznani
z navodili NIJZ o izvajanju ukrepov za preprečevanje širjenja
bolezni COVID-19.
10. člen
Prejšnji člen se ne uporablja za:
1. čezmejnega dnevnega oziroma tedenskega delovnega
migranta, ki ima delovno razmerje v eni od držav članic Evropske
unije ali drugi državi schengenskega območja, za kar ima dokazilo oziroma s podpisano izjavo utemelji razlog za prehajanje
meje kot dnevni oziroma tedenski delovni migrant;
2. osebo v gospodarskem prometu oziroma dejavnostih,
ki se ob prehodu meje izkaže z dokazili o opravljanju prometa
oziroma dejavnosti v Republiki Sloveniji ali tujini (potrdilo o opravljeni prijavi začetka izvajanja storitev in potrdilo A1 v skladu z
zakonom, ki ureja čezmejno izvajanje storitev) in se vrača čez
mejo v istem dnevu oziroma predloži negativni izvid testa na
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SARS-CoV-2 (COVID-19), ki ni starejši od treh dni. Kadar gre
za osebo, ki je zaposlena pri tujem podjetju, ki izvaja storitev
v Republiki Sloveniji in pri tem biva v Republiki Sloveniji, mora
ta oseba ob prehodu meje predložiti tudi naslov prebivališča
v Republiki Sloveniji in negativni izvid testa na SARS-CoV-2
(COVID-19), ki ni starejši od treh dni;
3. osebo, ki je napotena na ali z opravljanja nalog v sektorju mednarodnega prevoza in to ob prehodu meje izkazuje s
»Spričevalom za delavce v sektorju mednarodnega prevoza« iz
Priloge 3 Sporočila Komisije o izvajanju zelenih voznih pasov iz
Smernic glede ukrepov za upravljanje meja za zaščito zdravja
in zagotovitev razpoložljivosti blaga in bistvenih storitev (UL C
št. 96 z dne 24. 3. 2020, str. 1) ali z drugo ustrezno listino, iz
katere je mogoče razbrati, da jo je napotil delodajalec;
4. osebo, ki izvaja prevoz blaga v Republiko Slovenijo ali iz
Republike Slovenije ter za tovorni promet v tranzitu;
5. državljana Evropske unije ali druge države schengenskega območja, ki potuje čez Republiko Slovenijo v drugo državo
v istem dnevu;
6. osebo z diplomatskim potnim listom;
7. osebo, ki opravlja storitve za zagotavljanje javne službe
(npr. energetika, zdravstvo, promet, komunala), za katere ji je
potrdilo izdalo pristojno ministrstvo in bi neizvajanje teh storitev
zaradi odreditve karantene lahko povzročilo večjo družbeno ali
gospodarsko škodo;
8. pripadnika služb zaščite in reševanja, zdravstva, policije,
gasilcev in za osebo, ki izvaja humanitarne prevoze za Republiko Slovenijo, ki prestopa mejo zaradi izvajanja teh nalog;
9. državljana Republike Slovenije, Republike Hrvaške,
Republike Avstrije, Italijanske republike ali Madžarske, ki je dvolastnik ali najemnik zemljišč in ima svoja zemljišča na obeh
straneh državne meje ter opravlja kmetijsko-poljedelska dela;
10. osebo, ki ima dokazilo o načrtovanem zdravstvenem
pregledu ali posegu v Republiki Sloveniji, drugi državi Evropske
unije ali drugi državi schengenskega območja na dan prehoda
meje;
11. osebo, ki prehaja mejo zaradi vključenosti v vzgojo in
izobraževanje ali znanstveno raziskovanje v Republiki Sloveniji, državah Evropske unije ali drugih državah schengenskega
območja in to izkazuje z ustreznimi dokazili, ter njene starše
oziroma druge osebe, ki jih prevaža in se vračajo čez mejo v
istem dnevu;
12. osebo, ki dnevno ali občasno prehaja mejo, ker je
zaposlena v vzgojno-izobraževalnem zavodu, gostuje v Republiki Sloveniji ali tujini kot visokošolski učitelj ali je vključena v
raziskovalni projekt v Republiki Sloveniji ali tujini in to izkazuje z
ustreznimi dokazili;
13. osebo, ki se udeleži pogreba bližnjega sorodnika v
državi Evropske unije ali drugi državi schengenskega območja
in zapusti oziroma se vrne v Republiko Slovenijo v istem dnevu
ter ima dokazilo o datumu in uri pogreba;
14. osebo, ki prehaja mejo iz družinskih razlogov zaradi
vzdrževanja stikov z ožjimi družinskimi člani in se vrača čez
mejo v istem dnevu;
15. osebo, ki je bližnji sorodnik državljana Republike Slovenije oziroma živi z njim v skupnem gospodinjstvu in ima stalno
ali začasno prebivališče v državi Evropske unije ali drugi državi
schengenskega območja;
16. 	osebo, ki ima v Republiki Sloveniji v lastništvu nepremičnino ali registrirano zračno ali vodno plovilo in poseduje
dokazilo o tem lastništvu, skupaj z ožjimi družinskimi člani;
17. 	osebo, ki ima v Republiki Sloveniji potrjeno rezervacijo
nočitve turističnega obrata in to izkazuje z dokazilom rezervacije.
11. člen
(1) Osebi, ki prihaja iz tretje države, se zaradi morebitne
okužbe z virusom SARS-CoV-2 v skladu z drugim odstavkom
19. člena Zakona o nalezljivih boleznih (Uradni list RS, št. 33/06
– uradno prečiščeno besedilo in 49/20 – ZIUZEOP) odredi karantena za obdobje 14 dni.
(2) Osebi iz prejšnjega odstavka, ki v Republiki Sloveniji
nima stalnega ali začasnega prebivališča ali iz utemeljenega
razloga ne more prebivati na naslovu stalnega ali začasnega
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prebivališča, se karantena odredi na dejanskem naslovu, kjer bo
oseba nastanjena. Stroške karantene oseba krije sama. Če tuji
državljan, ki v Republiki Sloveniji nima stalnega ali začasnega
prebivališča, ne more izkazati naslova bivanja, kjer bo prestajal
karanteno, se mu vstop v Republiko Slovenijo ne dovoli.
(3) Osebi iz prvega odstavka tega člena, ki namerava opravljati delo v Republiki Sloveniji, se karantena odredi na naslovu,
ki je naveden v potrdilu delodajalca, s katero se oseba izkaže
ob vstopu v Republiko Slovenijo in ki ji ga delodajalec posreduje
pred prestopom državne meje. Delodajalec iz prejšnjega stavka
mora zagotoviti ustrezne pogoje prestajanja karantene, ki so
določeni v odločbi o karanteni, ter tudi prehrano in varovanje
v času odrejene karantene. Nastanitev mora biti v skladu s priporočilom NIJZ glede prestajanja karantene, ki je objavljeno na
spletni strani NIJZ.
(4) Za potrebe priprave odločbe o karanteni policija osebi
iz prvega odstavka tega člena ob vstopu v Republiko Slovenijo odvzame podatke (ime in priimek, rojstni datum, naslov
stalnega ali začasnega prebivališča oziroma kraja bivanja, kjer
bo v Republiki Sloveniji nastanjena) ter ji da informacije NIJZ
o karanteni in postopku odreditve karantene. Zbrane podatke
policija posreduje NIJZ.
12. člen
Prejšnji člen se ne uporablja za:
1. osebe, ki se udeležijo pogreba bližnjega sorodnika in
zapustijo Republiko Slovenijo v istem dnevu ter imajo dokazilo
o datumu in uri pogreba;
2. osebe, ki izvajajo prevoz blaga v Republiko Slovenijo
ali iz Republike Slovenije v tretjo državo, ter za tovorni promet
iz tretjih držav v tranzitu in osebe, ki so napotene na ali z opravljanja nalog v sektorju mednarodnega prevoza in to izkazujejo
s spričevalom za delavce v sektorju mednarodnega prevoza ali
z drugo ustrezno listino, s katere je mogoče razbrati napotitev
osebe s strani delodajalca;
3. osebe z diplomatskim potnim listom;
4. osebe iz tretjih držav, ki zagotavljajo storitve, za katere
jim je potrdilo izdalo pristojno ministrstvo, in bi lahko, zaradi neizvajanja teh storitev, zaradi odreditve karantene prišlo do večje
družbene ali gospodarske škode;
5. pripadnike služb zaščite in reševanja, zdravstva, policije, gasilcev in za osebe, ki izvajajo humanitarne prevoze za
Republiko Slovenijo, ki so prestopali mejo zaradi izvajanja svojih
nalog;
6. osebe, ki potujejo čez Republiko Slovenijo v drugo državo v istem dnevu;

7. osebe, ki prehajajo mejo zaradi vključenosti v vzgojo
in izobraževanje ali znanstveno raziskovanje in to izkazujejo z ustreznimi dokazili ter predložijo negativni izvid testa na
SARS-CoV-2 (COVID-19), ki ni starejši od treh dni;
8. osebe, ki imajo dokazilo o načrtovanem zdravstvenem
pregledu ali posegu v Republiki Sloveniji.
13. člen
Vstop osebi, za katero se predvideva, da zaradi ukrepov
sosednjih držav ne bo mogla zapustiti ozemlja Republike Slovenije, se v Republiko Slovenijo ne dovoli.
14. člen
Osebi, ki se ji odredi karantena v skladu s tem odlokom ali
ji je bila odrejena pred uveljavitvijo tega odloka, se lahko lokacija
oziroma trajanje karantene spremeni na enak način, kot ji je bila
odrejena.
15. člen
Strokovno utemeljenost ukrepov iz tega odloka Vlada Republike Slovenije ugotavlja vsakih sedem dni in ob upoštevanju
strokovnih razlogov odloči, da se ti ukrepi še naprej uporabljajo,
ali pa ukrepe spremeni oziroma odpravi ter o tem obvesti Državni
zbor in javnost.
KONČNI DOLOČBI
16. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o
odrejanju in izvajanju ukrepov, povezanih s preprečevanjem
širjenja COVID-19, na mejnih prehodih na zunanji meji in na
kontrolnih točkah na notranjih mejah Republike Slovenije (Uradni
list RS, št. 68/20 in 71/20).
17. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
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VSEBINA
1119.

1114.

VLADA

Odlok o odrejanju in izvajanju ukrepov za preprečitev širjenja nalezljive bolezni COVID-19 na mejnih
prehodih na zunanji meji in na kontrolnih točkah na
notranjih mejah Republike Slovenije

OBČINE
1115.
2726

1116.
1117.

MINISTRSTVA

Pravilnik o poslovanju sistema enotnega zakladniškega računa države oziroma občine

2713

1118.

BOVEC

Zaključni račun proračuna Občine Bovec
za leto 2019
Odlok o rebalansu proračuna Občine Bovec
za leto 2020
Sklep o ukinitvi javnega dobra

IVANČNA GORICA

Sklep o podelitvi priznanj in nagrad Občine Ivančna Gorica za leto 2020

2723
2724
2725

2725
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