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1. UVOD 
 
V fazah priprave in izvrševanja proračuna Republike Slovenije (RS) je ob vključevanju različnih 
vsebin v proračun RS potrebno identificirati tudi vire sredstev za (so)financiranje posameznih 
projektov, programov in ukrepov, ki prispevajo k realizaciji ciljev različnih politik. Viri sredstev 
so integralna sredstva, namenska sredstva, namenska sredstva Evropske unije, sredstva finančnih 
mehanizmov, pri čemer so pri integralnih sredstvih ločeno prikazana tista integralna sredstva kot 
slovenska udeležba, s katero se zagotavlja sofinanciranje namenskih sredstev, sredstev EU in 
sredstev finančnih mehanizmov (predlog ZJF).  
 
Na podlagi opredelitve vsebine vira financiranja ter namena načrtovanja in izvrševanja 
proračuna se skozi proračunske predpise ali spremembo zakonodaje, ki predpis ažurira 
ter navodila definirajo pravila in praksa proračuna RS v Zakonu o javnih financah (ZJF), 
Zakonu o izvrševanju proračuna RS (ZIPRS), Pravilniku o postopkih za izvrševanje proračuna 
(PIPRS), Proračunskem priročniku in navodilih MF…Vir sredstev ter obseg pravic porabe se 
v okviru proračuna RS izkazuje na proračunski postavki, ki se glede na vsebino v 
proračunski strukturi klasificira po posameznih tipih. Tip postavke označuje način porabe 
sredstev oziroma pravic porabe na postavki. 
 
Vsebino in posledično tip proračunske postavke lahko določimo izhajajoč iz: 
- vrste prihodkov ter prejemkov (namenski ali nenamenski, prejeta sredstva iz Evropske unije 

in iz drugih držav) in/ali  
- namena, za katerega smo prejeli sredstva (npr. namen opredeljen v področnih zakonih; 

nepovratna ali povratna sredstva, prejeta od domačih in tujih pravnih in fizičnih oseb na 
podlagi posebnih darilnih in podobnih pogodb za določene namene porabe; vključenost v 
izvajanje skupnih evropskih politik skozi politike, pobude, programe…proračuna EU). 

 
Izzivi opredelitve virov sredstev – tipov proračunskih postavk: 
 
Medtem, ko je splošna vsebina virov sredstev opredeljena v javnofinančni zakonodaji ter jih 
je mogoče v proračunu klasificirati kot nadskupino in skupino tipov proračunskih postavk, 
pa je večja pozornost potrebna pri določitvi tipov proračunskih postavk.  
 
Kljub načelu celovitega proračunskega pokrivanja (vsi prejemki služijo za pokrivanje 
vseh izdatkov) je skozi čas zaradi različnih razlogov (npr. posebnosti upravnih nalog, 
javnofinančne omejitve,…) prišlo do izjem pri obravnavi posameznih vrst prejemkov, 
tako da so se v proračunu določene vrste prejemkov definirale kot namenske, kjer se 
˝namenske˝ pravice porabe izkazujejo na posebnih tipih postavk. Slednje zahteva 
razumevanje posebnega namena definiranega v sektorskih predpisih, umestitve izjem v okvir 
proračunskega upravljanja, njihovo medsebojno povezanost ter posledično oblikovanje 
različnih tipov postavk. 
 
Med pripravo in izvrševanjem proračuna RS prihaja do primerov, ko neposredni proračunski 
uporabniki zamenjujejo posamezne vire sredstev predvsem kot posledica 
nepoznavanja/nerazumevanja nacionalne in evropske zakonodaje ter posledično posameznih 
virov sredstev. Skozi članstvo Slovenije v EU ter vse večje vključenosti nacionalnih organov 
(npr. neposrednih uporabnikov) v različne pobude in programe (so)financirane iz proračuna 
EU, se spreminja tudi razumevanje in praksa upravljanja z namenskimi sredstvi EU.  
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Različno razumevanje vsebine ter namenov vodijo do neustrezne določitve tipa proračunskih 
postavk, posledično pa finančnih tokov v proračunu RS, predvsem evropskih sredstev, ni 
mogoče celovito obravnavati. Z namenom boljšega pregleda nad prejetimi sredstvi iz 
evropskega proračuna in vanj vplačanim sredstvi je tudi Računsko sodišče že 2008 podalo 
mnenje in priporočila1 ki jih je smiselno upoštevati pri urejanju vsebine virov financiranja 
oz. tipov proračunskih postavk (npr. pomen tipa proračunske postavke za analize izplačil za 
namene evropskih politik, uskladitev strukture državnega proračuna s strukturo evropskega 
proračuna,…).  

 
Razumevanje vsebine vira sredstev (virov financiranja v načrtu financiranja 
projekta/ukrepa) kot ene izmed informacij za določitev tipa proračunske postavke 
omogoča: definiranje pravil in prakse pri načrtovanju in izvrševanju, analiziranje 
virov sredstev ter pri namenskih in EU sredstvih transparentno povezavo med 
prejetimi sredstvi (prihodki) in odhodki. 

 
Upravljanje izdatkov proračuna je umeščeno v okvir, ki ga določa Zakona o fiskalnem pravilu 
(Ur.l.RS št. 55/15). Vsako leto sprejme Državni zbor na predlog Vlade RS Odlok o okviru za 
pripravo proračunov sektorja država za najmanj tri prihodnja leta (v nadaljevanju Okvir). 
Okvir za posamezno proračunsko leto med drugim določi najvišji obseg izdatkov za državni 
proračun in ciljni saldo. S tem se opredeli fiksni znesek vseh izdatkov državnega proračuna.  
 
Vlada v fazi priprave proračuna poleg državnih razvojnih prioritet za proračunsko obdobje 
znotraj Okvira določi razrez proračunskih odhodkov na relevantnih ravneh proračunskih 
klasifikacij, vključno s pravili in posebnostmi za posamezna sredstva po strukturi klasifikacije 
virov. Vladni razrez je podlaga za oblikovanje limitov na relevantnih ravneh klasifikacije 
sredstev. Vsota vseh limitov predstavlja finančni okvir posameznega predlagatelja finančnega 
načrta.   
 
Vzrok za oblikovanje različnih skupin (limitov) je predvsem v posebnostih pri načrtovanju in 
kasneje izvrševanju proračuna. S tem je narejena jasna razdelitev na integralna sredstva, 
namenska sredstva, namenska sredstva EU in slovensko udeležbo ter namenska sredstva 
finančnih mehanizmov ter sredstva iz EU Mehanizma za okrevanje in odpornost.  
 
 
2. OKVIR NAČRTOVANJA IN IZVRŠEVANJA PRORAČUNA 
 
V nadaljevanju so skozi strukturo klasifikacije virov sredstev proračuna: 
- Bilanca; 
- Nadskupina tipov postavk; 
- Skupina tipov postavk in 
- Tip proračunske postavke 
predstavljena temeljna pravila načrtovanja in izvrševanja, vsebine posameznih virov sredstev ter 
povezanost s projektom in ukrepom kot osnovnima enotama za prikazovanje izdatkov v Načrtu 
razvojnih programov2 (Priloga 1: Načrtovanje v obliki projektov za določene tipe postavk in 
Priloga 2: Povezava tipov projektov in tipov proračunskih postavk). 

 
1 Revizijsko poročilo: Sredstva Evropske unije v zaključnem računu državnega proračuna; http://www.rs-
rs.si/rsrs/rsrs.nsf/I/K137C063FF0AE6FB5C125750D004BAF19/$file/EU_Zakljucni_racun.pdf  
2 V načrtu razvojnih programov se morajo na projektih (med katere spadajo tudi programski projekti) primarno 
načrtovati izdatki, ki spadajo v naslednje skupine oziroma podskupine kontov enotnega kontnega načrta:42 
Investicijski odhodki, 43 Investicijski transferi in 410 Subvencije. 

http://www.rs-rs.si/rsrs/rsrs.nsf/I/K137C063FF0AE6FB5C125750D004BAF19/$file/EU_Zakljucni_racun.pdf
http://www.rs-rs.si/rsrs/rsrs.nsf/I/K137C063FF0AE6FB5C125750D004BAF19/$file/EU_Zakljucni_racun.pdf


Pregled virov sredstev - tipov proračunskih postavk 

4 

 
PRIPRAVA PRORAČUNA IZVRŠEVANJE PRORAČUNA 

Tip postavke označuje način porabe 
sredstev oziroma pravic porabe na 
postavki. Z namenom sledenja 
proračunskim ciljem v fazah načrtovanja in 
izvrševanja proračuna države so načela, 
pravila in postopki opredeljeni v predpisih, 
ki urejajo javne finance (ZJF, ZIPRS, 
PIPRS, Navodilo za pripravo predlogov 
finančnih načrtov uporabnikov proračuna 
oz. Proračunski priročnik).  
 
S postavljanjem limitov se prične 
načrtovanje posameznih finančnih načrtov, 
pri čemer je oblikovano 12 nadskupin tipov 
proračunskih postavk: 
1 Integralna sredstva 
2 Namenska sredstva 
3 EU sredstva 
4 Integralna sredstva – slovenska udeležba 
5 Namenska sredstva finančnih mehanizmov 
6   EU proračun vir 
8 Sredstva bilance B 
82 Namenska sredstva bilance B 
83 EU sredstva bilance B 
84 Lastna udeležba bilance B 
9 Sredstva bilance C 
92 Namenska sredstva bilance C 
 

Proračunske postavke znotraj skupine in 
nadskupine tipov postavk so si po naravi pravil 
veljavnih za izvrševanje proračuna, podobne 
(glede na tip proračunske postavke). 
 
Pravila in postopki izvrševanja integralnih 
sredstev proračuna so definirani v ZJF, ZIPRS 
in PIPRS.  
 
 

 
NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV 

PRIPRAVA PRORAČUNA IZVRŠEVANJE PRORAČUNA 
Viri sredstev so povezani tudi z Načrtom 
razvojnih programov (NRP), kjer je treba 
izkazati načrtovane izdatke po virih 
financiranja po posameznih letih za celovito 
izvedbo projektov in ukrepov; proračunski 
viri financiranja se prikazujejo preko ene ali 
več proračunskih postavk. Določeni tipi 
proračunskih postavk so lahko načrtovani 
tako v dinamiki projektov kot v dinamiki 
ukrepov; odvisno od obravnavane vsebine 
in opredelitve donatorja3. 

Izvrševanje projektov NRP na podlagi pravil 
in povezav vzpostavljenih ob pripravi 
proračuna (npr. proračunski viri skozi tip 
proračunske postavke v povezavi s (tipom) 
projekta) določa ZIPRS v členu, ki 
opredeljuje člen spremljanje in spremembe 
NRP, ki ga je treba izvajati v povezavi z 
določili, ki urejajo: 
- odpiranje postavk in zagotavljanje pravic 

porabe na njih;  

 
Prav tako so sestavni del načrta razvojnih programov projekti financirani iz postavk skupnih evropskih politik 
(kohezijska in skupna kmetijska politika, teritorialno sodelovanje, centralizirani in drugi programi), donacij ter 
posameznih namenskih postavk. 
Na ukrepih je dovoljeno načrtovati tipe proračunskih postavk 1, 2, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 
22, 23, 25, 26, 35, 37, 39 in 94. Elemente NRP, ki vsebujejo še druge tipe PP, je treba načrtovati kot projekt. 
3 ZIPRS, Uredba o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih 
financ ter Proračunski priročnik definirajo projekt kot ˝ekonomsko nedeljivo celota aktivnosti, z natančno določeno 



Pregled virov sredstev - tipov proračunskih postavk 

5 

NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV 
PRIPRAVA PRORAČUNA IZVRŠEVANJE PRORAČUNA 

 
Finančni načrt posameznega PU tvorijo 
ukrepi in projekti, kjer se proračunski viri 
financiranja izkazujejo na tipih proračunskih 
postavk v dinamiki financiranja. S tipom 
proračunske postavke je povezan tip 
projekta, s čimer je zagotovljena ločitev 
predvsem med vsebinami, ki se financirajo s 
posameznimi evropskimi viri sredstev. 
Veljavni tipi projektov so: 
O - Ostalo 
OP20.01.01 - Krepitev infrastrukture za 
raziskave in inovacije 
OP20.01.02 - Spodbujanje naložb podjetij v 
R&R 
OP20.02.01 - Širitev širokopasovnih storitev in 
visokohitrostnih omrežij 
OP20.02.02 - Krepitev aplikacij IKT 
OP20.03.01 - Spodbujanje podjetništva 
OP20.03.02 - Razvoj poslovnih modelov za MSP 
OP20.04.01 - Spodbujanje energetske 
učinkovitosti 
OP20.04.02 - Spodbujanje proizvodnje energije 
iz obnovljivih virov 
OP20.04.03 - Razvoj in uporaba pametnih 
distribucijskih sistemov 
OP20.04.04 - Spodbujanje nizkoogljičnih 
strategij 
OP20.05.01 - Podpora naložbam za 
prilagajanje podnebnim spremembam 
OP20.06.01 - Vlaganje v vodni sektor 
OP20.06.02 - Varstvo in obnova biotske 
raznovrstnosti 
OP20.06.03 - Ukrepi za izboljšanje urbanega 
okolja 
OP20.07.01 - Razvoj železniškega sistema 
OP20.07.02 - Izboljšanje regionalne mobilnosti 
OP20.07.03 - Vlaganje v vseevropsko prometno 
omrežje (TEN-T) 
OP20.08.01 - Dostop do delovnih mest za 
iskalce zaposlitve in neaktivne osebe 

- povečanje odhodkov in izdatkov 
proračuna; 

- porabo sredstev kohezijske politike; 
- prerazporejanje pravic porabe; 
- investicije in investicijsko vzdrževanje 

stvarnega premoženja; 
- vračila namenskih sredstev EU in 

namenskih sredstev finančnih 
mehanizmov; 

- zagotavljanje sredstev občinam za 
sofinanciranje investicij. 

 
Podrobneje postopke izvrševanja NRP 
določa PIPRS v poglavju 9. Spremljanje in 
spreminjanje podatkov o projektih v NRP, 
kjer so v povezavi z viri financiranja (tipi 
proračunskih postavk) relevantni določila: 
- 159. člen (4) Za poročanje o skupini 

projektov se projekte uvršča in povezuje 
v celovit projekt. Uporabnik določi naziv 
celovitega projekta in njegove značilnosti 
ter projekte v celovit projekt tako, da 
lahko poroča o financiranju celovitega 
projekta. Načrt financiranja celovitega 
projekta je vsota načrtov financiranja 
projektov, ki ga sestavljajo. 

- 160. člen (2) Prevzete obveznosti za 
financiranje projekta ne smejo presegati 
predvidenih virov za financiranje 
projekta po letih. 

- 160. člen (3) Viri za financiranje projekta 
morajo pokrivati predvidene izdatke v 
tekočem in v naslednjih letih. 

- 162. člen (6) Projekt je finančno skladen, 
če vsota proračunskih virov na 
proračunskih postavkah in ostalih virov v 
vsakem letu zadošča za pokritje izdatkov 
za projekt ter vsota vseh izdatkov enaka 

 
tehnično-tehnološko funkcijo in jasno opredeljenimi cilji. Projekt ima vnaprej določeno trajanje, ki je omejeno z 
datumom začetka in konca.˝  
Ker so določene vrste sredstev že s predpisom (npr. prihodki, ki se uporabijo za nakup, graditev, obnovo, 
investicijsko in tekoče vzdrževanje nepremičnin v lasti države) ali programskim dokumentom (projekti 
programov skupnih evropskih politik) namenjena za realizacijo vsebin z značilnostjo projekta se s 
proračunskimi pravili še dodatno vzpostavljajo (ne)obvezne povezave med tipi proračunskih postavk in 
projektom.  
Viri financiranja v načrtu financiranja projekta/ukrepa so določeni s predvideno strukturo za celotno planirano 
dobo trajanja glede na časovni načrt izvedbe (dinamika financiranja). Delimo jih na dve glavni skupini: 
• Proračunske vire: vsa sredstva Proračuna RS, ki predstavljajo vir financiranja projektov/ukrepov in 
• Ostale vire: vsa sredstva, ki jih za izvedbo projektov/ukrepov prispevajo drugi sofinancerji. 
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NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV 
PRIPRAVA PRORAČUNA IZVRŠEVANJE PRORAČUNA 

OP20.08.02  - Trajnostna vključitev mladih na 
trg dela  
OP20.08.03 - Aktivno in zdravo staranje 
OP20.09.01 - Aktivno vključevanje ter 
izboljšanje zaposljivosti  
OP20.09.02 - Izboljšanje dostopa do storitev, 
vključno z zdravstvenimi in socialnimi storitvami 
OP20.09.03 - Vlaganje v zdravstveno in 
socialno infrastrukturo 
OP20.09.04 - Spodbujanje socialnega 
podjetništva in poklicnega vključevanja v 
socialna podjetja 
OP20.09.05 - Vlaganja v okviru strategij 
lokalnega razvoja 
OP20.10.01 - Krepitev enake dostopnosti 
vseživljenjskega učenja 
OP20.10.02 - Izboljšanje sistemov 
izobraževanja in usposabljanja za trg dela 
OP20.10.03 - Vlaganje v izobraževanje, 
usposabljanje in poklicno usposabljanje 
OP20.11.01 - Učinkovitejša javna uprava 
OP20.11.02 - Krepitev zmogljivosti za izvajanje 
politike na področju izobr., uspos. in zap. ter 
soc. zadev 
OP20.12.01 - Tehnična pomoč (KS) 
OP20.13.01 - Tehnična pomoč (ESRR) 
OP20.14.01 - Tehnična pomoč (ESS) 
OP20.15.01 – Spodbujanje odprave posledic 
krize v okviru pandemije COVID-19-ESRR 
OP20.16.01 – Spodbujanje odprave posledic 
krize v okviru pandemije COVID-19 - ESS 
1420NepPla - EU 14-20 Neposredna plačila 
1420NotPol - EU 14-20 Centralizirani in drugi 
programi EU 
1420OstKmR - EU 14-20 Ostali ukrepi v 
kmetijstvu in v ribištvu 
1420RazPod - EU 14-20 Razvoj podeželja 
1420RibSkl - EU 14-20 Evropski ribiški sklad 
1420SklTs - EU 14-20 Teritorialno sodelovanje 
1420TrzUkr - EU 14-20 Tržni ukrepi 
2127NotPol – EU 21-27 Centralizirani in drugi 
programi EU 
NOO NOO – Načrt za okrevanje in odpornost 
NOR EEA - Donacije finančnih mehanizmov 
DON_O - Donacije 
 
Splošno pravilo je, da se vsebine, ki jih 
(so)financira proračun načrtujejo kot 
projekt, ker ustrezajo definiciji projekta, 
ne glede na vir financiranja! 
 
Praviloma se ob pripravi proračuna za 
posamezno leto na podlagi pravil in prakse 

vrednosti projekta. Če je projekt 
neskladen, neposredni uporabnik poskrbi 
za pokritje predvidenih izdatkov s: 
• s prerazporeditvijo pravic porabe (ali 

s prerazporeditvijo pravic porabe iz 
drugih postavk); 

• s spremembo predvidenega časovnega 
načrta izvedbe in financiranja projekta 
(s spremembo plana pri drugih 
projektih, katerih načrti financiranja 
vsebujejo to postavko) oziroma 

• z dodatkom k pogodbam, če je 
potrebno. 

(Če veljavni proračun v letu izvrševanja na nivoju 
proračunske postavke ne zadošča za vse 
projekte/ukrepe, ki črpajo vire financiranja iz 
določene postavke pomeni (razen pri namenskih 
postavkah), da se želi uveljaviti takšen plan 
proračunskih virov financiranja, ki presega 
razpoložljiva sredstva na postavki.  
 
Kadar se v tekočem letu na nenamenski 
proračunski postavki poveča/zniža veljavni plan 
projekta na znesek, ki je različen od veljavnega 
proračuna na tej vrstici, je potrebno hkrati 
pripraviti prerazporeditev v proračunu (povezano 
prerazporejanje). Ta postopek zagotavlja stalno 
usklajenost med II. in III. delom proračuna). 
 
Izpostaviti velja pomen usklajenosti in skladnosti 
NRP: 
- Uskladitev veljavnega NRP z veljavnim 

proračunom do 31.1. (določilo ZIPRS), v 
ožjem pomenu zahteva, da se (razen na 
namenskih postavkah) veljavni plan (ocena 
realizacije) v tekočem letu izenači z 
veljavnim proračunom (razpoložljive pravice 
porabe); 

- Skladnost pomeni zagotovitev zaprte 
finančne konstrukcije na način, da se 
veljavna vrednost projekta (potrebni izdatki 
za celotno obdobje) izenači s seštevkom 
načrtovanih sredstev. 

 
164. člen (2) Neposredni uporabnik sme 
prevzemati obveznosti v breme projekta, ki je 
vključen v NRP samo do zneskov, ki so za 
projekt predvideni v veljavnem načrtu 
financiranja projekta, in ki obenem ne 
presegajo veljavnega proračuna na vrsticah, 
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NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV 
PRIPRAVA PRORAČUNA IZVRŠEVANJE PRORAČUNA 

določi, kateri tipi postavk se obvezno 
načrtujejo v okviru projekta (Priloga 1) in, 
kateri tip projekta se določi, če so v dinamiki 
financiranja proračunske postavke 
posameznega tipa oz. kateri tipi postavk ne 
smejo biti v dinamiki določenega tipa 
projekta (Priloga 2). 

s katerih je predvideno financiranje 
projekta… 
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3. BILANCA ODHODKOV 
 
A Bilanca odhodkov bilanca 

 
3.1. INTEGRALNA SREDSTVA 

 
1 Integralna sredstva nadskupina  

 
Integralna sredstva so načrtovane pravice porabe, financirane iz nenamenskih prejemkov 
državnega proračuna. 
 

01 Integralna sredstva skupina  
 
 
 
 
Pravice porabe integralnih sredstev, financiranih iz nenamenskih prejemkov državnega 
proračuna, se izkazujejo na tipu proračunske postavke 1 Odhodki proračuna oz. integralna 
postavka je postavka, ki se financira iz rednih proračunskih sredstev (2. člen PIPRS).  
 

PRIPRAVA PRORAČUNA IZVRŠEVANJE PRORAČUNA 
Določanje limitov znotraj nadskupine in 
skupine integralnih sredstev ter 
načrtovanje na tipu proračunske postavke 1 
omogoča, da sredstva predvidena za 
slovensko udeležbo, niso ''prenesena'' v 
čisti integralni del odhodkov in se zaradi 
pomembnosti (so)financiranja skupnih 
evropskih politik posebej izkazujejo na 
tipih v nadskupini 4 Integralna sredstva - 
slovenska udeležba.  
 
Ločeno spremljanje integralnih sredstev je 
pomembno tudi, ker je upoštevaje Okvir, 
visoko stopnjo nefleksibilnosti izdatkov ter 
prioritetno izvajanje skupnih evropskih 
politik možno nove ˝domače˝ vsebine 
financirati praviloma le s prerazdelitvijo 
integralnih sredstev iz drugih ˝domačih˝ 
programskih vsebin v izvajanju. 
 
 

Za integralna sredstva proračuna so temeljna 
pravila izvrševanja opredeljena v ZJF; 
poglavju 5. Izvrševanje proračuna kot npr.: 
- 5.1. Prejemki proračuna in načrtovanje 

likvidnosti proračuna (priprava 
trimesečnih kvot SPU tudi ob upoštevanju 
dinamike porabe po posameznih virih 
sredstev; mesečni likvidnostni načrti PFN 
ločeno po nenamenskih in namenskih 
odhodkih). 

- 5.2. Prerazporejanje proračunskih 
sredstev (napotuje na ZIPRS, ki podrobneje 
ureja pravila in omejitve prerazporejanja 
tudi glede na vire sredstev). 

- 5.3. Začasno zadrževanje izvrševanja 
proračuna in rebalans proračuna (Vlada 
lahko s sklepom začasno zadrži izvrševanje 
državnega proračuna na integralnih 
postavkah državnega proračuna (tip 1), s 
katerim ustavi prevzemanje obveznosti do 
uveljavitve rebalansa proračuna države). 

- 5.6. Prevzemanje obveznosti v breme 
proračuna (omejitve prevzemanja 
obveznosti glede na vire sredstev, določitev 
plačilnih rokov v breme državnega 
proračuna tudi glede na vire sredstev) 

in v 95. člen ZJF, ki je podlaga za pripravo 
navodila o zaključku izvrševanja državnega 

1 Odhodki proračuna 
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PRIPRAVA PRORAČUNA IZVRŠEVANJE PRORAČUNA 
proračuna za posamezno leto (določitev izjem 
za posamezne postopke izvrševanja po 
posameznih virih sredstev).  
 
Pravila in posebnosti izvrševanja proračuna 
(definirana že v ZJF) za pravice porabe 
načrtovane na proračunskih postavkah tipa 1 
oz. integralna sredstva podrobneje določa 
ZIPRS, in sicer: 
- prerazporeditve: opredelitev namenov, za 

katere se pravice porabe zagotovijo s 
prerazporeditvami, omejitve 
prerazporejanja po posameznih ravneh 
programske klasifikacije;  

- največji dovoljeni obseg prevzetih 
obveznosti v breme proračunov prihodnjih 
let; 

- vloge pri spremljanju in spreminjanju NRP 
(povezava tipov projektov z viri sredstev – 
tipi proračunske postavke); 

- predplačila (pogoji za poseg na pravice 
porabe na integralnih postavkah); 

- vračila neporabljenih ali neupravičeno 
porabljenih prejetih namenskih sredstev iz 
EU… 

 
V PIPRS so poleg ostalih postopkov 
izvrševanja opredeljene tudi posebnosti za 
integralna sredstva: 
- 39. člen: Prerazporejanje pravic porabe 

med posebnimi postavkami in integralnimi 
postavkami ni dovoljeno. 

- 9.3. Uskladitev načrta financiranja 
projekta ob zaključku proračunskega leta; 
172. člen: (3) Popravek se lahko nanaša na 
spremembo proračunskega vira, kadar se 
ugotovi, da na primer ni bilo in ne bo 
izvedeno pričakovano povračilo in bo v 
prejšnjih letih izvedeno plačilo bremenilo 
integralni proračun. 

 
NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV 

PRIPRAVA PRORAČUNA IZVRŠEVANJE PRORAČUNA 
Finančni načrt PU tvorijo ukrepi in projekti, 
kjer se proračunski viri financiranja projekta 
in ukrepa izkazujejo na tipih proračunskih 
postavk v dinamiki financiranja projekta.  
 
Skladno s Proračunskim priročnikom je tako 
na projektih kot ukrepih dovoljeno 

Izvrševanje projektov NRP na podlagi pravil 
in povezav vzpostavljenih ob pripravi 
proračuna (npr. proračunski viri skozi tip 
proračunske postavke v povezavi s tipom 
projekta) določa ZIPRS v členu, ki 
opredeljuje spremljanje in spremembe NRP, 
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NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV 
PRIPRAVA PRORAČUNA IZVRŠEVANJE PRORAČUNA 

načrtovati tip proračunske postavke 1 
Odhodki proračuna. Prav tako je tip 
proračunske postavke 1 mogoče načrtovati 
na vseh tipih projektov.  
 
 

ki ga je treba izvajati v povezavi z določili, ki 
urejajo: 
- odpiranje postavk in zagotavljanje pravic 

porabe na njih;  
- povečanje odhodkov in izdatkov 

proračuna; 
- porabo sredstev kohezijske politike; 
- prerazporejanje pravic porabe; 
- investicije in investicijsko vzdrževanje 

stvarnega premoženja; 
- vračila namenskih sredstev EU in 

namenskih sredstev finančnih 
mehanizmov; 

- zagotavljanje sredstev občinam za 
sofinanciranje investicij. 

 
Podrobneje postopke izvrševanja NRP 
določa PIPRS v poglavju 9. Spremljanje in 
spreminjanje podatkov o projektih v NRP. 

 
100 Integralna sredstva – COVID-19 skupina  

 
 
 
 
Tip proračunske postavke 200 Odhodki proračuna – COVID-19 zajema redne pravice porabe 
proračunskih uporabnikov za namene COVID-19. Na tem tipu proračunske postavke se planirajo 
tudi vse obveznosti iz interventnih zakonov, povezanih s COVID-19 (pri čemer so vir t.i. 
privarčevana sredstva resorjev (prihranki na plačah, prihranki pri stroških zaradi neobratovanja 
ali zmanjšanega obsega delovanja) ali sredstva usmerjena v materialne stroške in stroške opreme 
proračunskega uporabnika pri preprečevanju širjenja bolezni in organiziranju dela v razmerah 
COVID-19 (npr. razkužila, čistila, zaščitna sredstva in oprema, storitve, IT oprema).) 
 
 

3.2. NAMENSKA SREDSTVA 
 

2 Namenska sredstva4 nadskupina  
 
Namenska sredstva so načrtovane pravice porabe, financirane iz namenskih prejemkov 
državnega proračuna. Vrste, namene in pogoje uporabe namenskih sredstev proračuna 
opredeljujeta ZJF in zakon, ki ureja izvrševanje proračuna za posamezno leto.  
 
Za različne vrste namenskih prihodkov, ki se vključujejo v proračun, so določeni tudi posebni 
tipi proračunskih postavk za izkazovanje namenskih pravic porabe (43. in 80. člen ZJF, poseben 

 
4 Postavke namenskih sredstev proračuna temeljijo na namenskih prejemkih, ki so kot takšni opredeljeni v 43. 
ter 74. členu ZJF ter ZIPRS in jih ne moremo enačiti s postavkami namenskih sredstev EU (poglavje EU 
sredstva).  
 

200 Odhodki proračuna – COVID-19 – redne pravice porabe 
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člen ZIPRS, 6. poglavje PIPRS). Namenski prejemki in izdatki imajo v proračunu poseben status, 
predvsem zato, ker je pravica prevzemanja in plačevanja obveznosti v breme namenskih 
prejemkov zakonsko regulirana. 
 

Med osnovnimi proračunskimi načeli je tudi načelo celovitega pokrivanja, ki pomeni, da 
vsi prejemki pokrivajo vse izdatke. ZJF omogoča izjeme od načela celovitega pokrivanja, 
vendar le tedaj, kadar gre za neposredno zvezo med prejemkom in izdatkom. Poleg 
namenskih prejemkov in izdatkov opredeljenih v ZJF je možno glede na posebnost 
zagotavljanja sredstev v proračunu določenega leta določiti (vpeljati) tudi druge (nove) 
vrste namenskih prejemkov in izdatkov proračuna ob dveh istočasno izpolnjenih 
pogojih: 

1. je predhodno v materialnih (področnih) zakonih zagotovljen pravni temelj za 
posebni status (drugo vrsto) namenskega prejemka in izdatka;  

2. je na podlagi opredelitve v materialnih (področnih) zakonih namenski prejemek in 
izdatek pripoznan v ZIPRS, ki v povezavi s področnim zakonom opredeli namen, 
za katerega se lahko uporabijo namenski prejemki. . 

 
PRIPRAVA PRORAČUNA IZVRŠEVANJE PRORAČUNA 

Obseg namenskih sredstev je kljub 
posebnostim treba umestiti v Okvir, ki za 
posamezno proračunsko leto določi najvišji 
obseg izdatkov za državni proračun.  
 
Določanje limitov znotraj nadskupine 2 in 
skupin 02 Namenska sredstva in 04 Druge 
donacije ter načrtovanje na namenskih 
tipih proračunskih postavk: 

11 Prispevki in pristojbine z zakonsko 
omejitvijo višine, 
18 Sredstva najemnine, 
23 Vplačane tiskovine, 
36 Nadomestilo za dodelitev služnostne 
pravice ali ustanovitev stavbne, 
39 Namenska poraba kupnin od prodaje 
kapitalskih naložb RS, 
5 Prodaja in zamenjava stvarnega 
premoženja, 
6 Lastna dejavnost, 
7 Sredstva odškodnin iz zavarovanja 
premoženja, 
9 Prispevki in pristojbine  
94 Sredstva od prodaje emisijskih kuponov 
203 Odhodki proračuna – COVID-19 - 
donacije 
30 Donacije 

omogoča, da se zagotovi povezava med 
prejemkom in izdatkom.  
 
V proračunu za posamezno leto se načrtuje 
namenska sredstva na način, da se upošteva 
tako neporabljena sredstva preteklega leta 
kot tudi pričakovane tekoče prilive 
namenskih sredstev. 

Izvrševanje pravic porabe na različnih 
namenskih tipih proračunskih postavk temelji 
na določilih ZJF in ZIPRS (poglavje Namenski 
prejemki in izdatki proračuna), ki veljajo za 
vsa namenska sredstva.  
 
Postopki izvrševanja po posameznih 
namenskih prejemkih (tipih proračunskih 
postavk) so še posebej opredeljeni v PIPRS: 
- 6. Vključevanje namenskih prejemkov in 

izdatkov v proračun.  
- 36. člen (1) Namenski prejemki se v 

proračunu izkazujejo na posebnih 
postavkah, ki so razvrščene v tipe 
proračunskih postavk glede na vrsto 
prejemka. 

- 36. člen (2) Neposredni uporabniki smejo 
prevzemati in plačevati obveznosti v breme 
namenskih prejemkov samo do višine na 
posebni postavki zagotovljenih pravic 
porabe. 

- 37. člen (1) Če se v proračun vplača 
namenski prejemek, za katerega v 
sprejetem proračunu še ni odprta posebna 
postavka, odpre DP na predlog 
neposrednega uporabnika, ki je prejemnik 
namenskih prejemkov, novo posebno 
postavko. 

- 37. člen (3) Posebna postavka se odpre: 
1. glede na namen porabe namenskih 

prejemkov. Iz imena posebne postavke 
mora biti razvidna vrsta namenskega 
prejemka, na katerega se izdatek 
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PRIPRAVA PRORAČUNA IZVRŠEVANJE PRORAČUNA 
 
Odhodki načrtovani na tipih proračunskih 
postavk skupine 02 Namenska sredstva ne 
smejo in ne morejo biti višji od prenesenih 
(neporabljenih) sredstev preteklega leta in 
načrtovanih prihodkov v proračunskem 
letu. 
 
 

nanaša, ali namen porabe namenskih 
prejemkov in 

2. v višini dejansko vplačanih namenskih 
prejemkov, razen če je v tem pravilniku 
drugače določeno. Dejansko vplačilo 
namenskih prejemkov mora dokazati 
neposredni uporabnik, ki je prejemnik 
namenskih prejemkov. 

- 38. člen (1) Če je v sprejetem proračunu za 
določen namenski izdatek že odprta 
posebna postavka, se na tej postavki po 
uveljavitvi proračuna določi obseg pravic 
porabe v višini 0 eurov. 

- 38. člen (2) Obseg pravic porabe na 
posebni postavki se poveča v višini: 
1. iz preteklega leta prenesenih 

neporabljenih pravic porabe ali 
2. dejansko vplačanih prejemkov 

proračuna, razen če je…drugače 
določeno. Dejansko vplačilo 
namenskih prejemkov mora dokazati 
neposredni uporabnik, ki je prejemnik 
namenskih prejemkov. 

- 38. člen (3) Po zaključku proračunskega 
leta je zadnji rok za vložitev zahtevka za 
povečanje obsega pravic porabe iz 
namenskih prejemkov preteklega leta 
31. januar tekočega leta. 

- 39. člen: Prerazporejanje pravic porabe 
med posebnimi postavkami in integralnimi 
postavkami ni dovoljeno. 

- 6.2. Kupnine, najemnine, odškodnine, 
prispevki in pristojbine, vplačane tiskovine 
in preneseno izvrševanje nalog. 

- 6.3.1. Lastna dejavnost. 
- 6.4. Proračunski sklad. 
 
Predvsem so omejitve odvisne od višine 
dejanskih prilivov namenskih prihodkov: 
- prevzemanje in plačevanje obveznosti je 

mogoče samo v višini dejansko vplačanih 
oziroma razpoložljivih sredstev; 

- neposredni uporabniki smejo prevzemati in 
plačevati obveznosti v breme prejemkov 
kupnine, najemnine in odškodnine samo v 
višini prostih pravic porabe na posebnih 
postavkah. 

 
Z namenom obvladovanja proračunskega 
Okvira je treba uravnavati tudi namenska 
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PRIPRAVA PRORAČUNA IZVRŠEVANJE PRORAČUNA 
sredstva, tako da se kljub možnostim, ki jih 
omogoča ZJF upošteva tudi omejitve določene 
z vsakokratnim letnim zakonom o izvrševanju 
proračuna (npr. ZIPRS2223): 
- dovoljeno je realizirati le toliko namenskih 

odhodkov, kolikor je načrtovanih pravic 
porabe v sprejetem proračunu, v primerih 
ko je namenskih prihodkov manj, pa le v 
višini dejansko vplačanih prejemkov; 

dana je možnost prenosa neporabljenih 
namenskih sredstev tudi iz lastne dejavnosti v 
prihodnje leto (gre za izjemo od 44. člena ZJF, 
ki tega ne dopušča). 

 
NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV 

PRIPRAVA PRORAČUNA IZVRŠEVANJE PRORAČUNA 
Finančni načrt PU tvorijo ukrepi in projekti, 
kjer se proračunski viri financiranja 
izkazujejo na tipih proračunskih postavk v 
dinamiki financiranja elementa NRP. 
 
Z opredelitvijo posameznih vrst/oblik 
namenskih prihodkov proračuna so določeni 
tudi nameni njihove uporabe, ki napotujejo 
na element načrtovanja v NRP kot npr.: 
- projekt --- prihodki od obremenitve s 

stavbno ali služnostno pravico stvarnega 
premoženja države, ki se uporabijo za nakup, 
graditev, obnovo, investicijsko in tekoče 
vzdrževanje nepremičnin v lasti države;        

- ukrep --- se prihodki vplačanih tiskovin, ki 
jih stranke v upravnem postopku vplačajo pri 
upravnih enotah ter ministrstvih … uporabijo 
za plačilo obveznosti dobaviteljem 
zaračunljivih tiskovin. 
 

Za določene namenske tipe postavk velja 
obvezno načrtovanje v obliki projekta (npr. 
tip 36 Nadomestilo za dodelitev služnostne 
pravice ali ustanovitev stavbne pravice).  

Izvrševanje veljavnega NRP 
(projekti/ukrepi), kjer so vir financiranja 
namenska sredstva, sledi splošnim 
določilom, ki veljajo za spremljanje in 
spremembe NRP s posebnostmi, ki veljajo za 
namenske prihodke in odhodke proračuna. 
 
Izdatki za projekt/ukrep v načrtu financiranja 
so izvršeni izdatki v preteklih letih 
(realizacija) in načrtovani izdatki v tekočem 
in v naslednjih letih. Pri izdatkih tekočega in 
prihodnjih let, katerih vir financiranja so 
namenska sredstva (vrednosti na namenskih 
tipih proračunskih postavk), se lahko veljavni 
plan tekočega leta razlikuje od veljavnega 
proračuna, ker je slednji  odvisen od 
prenesenih neporabljenih namenskih pravic 
porabe in dejansko vplačanih namenskih 
prejemkov proračuna.  
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02 Namenska sredstva skupina  
 
 
 
 
 
Kot posebna oblika namenskih prihodkov so Prispevki in pristojbine z zakonsko omejitvijo 
višine navedeni v PIPRS, kjer je za evidentiranje tovrstnih namenskih pravic porabe predvidena 
postavka tipa 11.   
 

Področni zakon:  
Zakon o kmetijskih zemljiščih:  
- Nadomestila za kritje stroškov vzdrževanja osuševalnih sistemov, ki so predmet 

državne javne službe, in osuševalnih sistemov, ki so v lasti lokalnih skupnosti, 
zagotavljajo lastniki zemljišč v sorazmerju s površino kmetijskega zemljišča, ki 
je vključena v območje osuševalnega sistema. 

- Nadomestilo za kritje stroškov delovanja in vzdrževanja namakalnih sistemov se 
odmeri vsem lastnikom zemljišč v sorazmerju s površino kmetijskega zemljišča, 
ki je vključena v območje namakalnega sistema. 

ZIPRS:  
... člen (namenski prihodki proračuna) 
…prihodki, ki jih lastniki oziroma uporabniki kmetijskih zemljišč po 88. členu 
Zakona o kmetijskih zemljiščih (Uradni list RS, št. 71/11 – uradno prečiščeno 
besedilo, 58/12 in 27/16; v nadaljnjem besedilu: ZKZ) in po 50. členu Zakona o 
spremembah in dopolnitvah Zakona o kmetijskih zemljiščih (Uradni list RS, št. 
27/16) vplačujejo v proračun Republike Slovenije in ki se do višine pravic porabe, 
predvidene v finančnem načrtu ministrstva, pristojnega za kmetijstvo, v sprejetem 
proračunu uporabijo za namene, določene v navedenem zakonu… 

 
Primer proračunske postavke:  
Vzdrževanje melioracijskih sistemov 
Za kritje stroškov rednega vzdrževanja hidromelioracijskih sistemov se na podlagi izdanih 
odločb Finančne uprave RS zbirajo sredstva od lastnikov zemljišč, ki se porabljajo 
skladno s sprejetimi programi vzdrževanja hidromelioracijskih sistemov. Za vsako leto se 
pripravijo programi vzdrževanja za posamezen hidromelioracijski sistem z natančnim 
opisom vzdrževalnih del ter merskimi enotami.  
 
 
 
 
 
V 80. členu ZJF je (skupaj s kupnino od prodaje premoženja ter odškodnino za državno stvarno 
premoženje) najemnina od oddaje stvarnega premoženja v najem definirana kot prihodek 
proračuna države. PIPRS podrobneje opredeli Najemnine od državnega premoženja kot 
posebno obliko namenskih prihodkov, kjer je za evidentiranje tovrstnih namenskih pravice 
porabe predvidena postavka tipa 18.   
 

Področni zakon:  
• Obligacijski zakonik; X. poglavje: ZAKUPNA (NAJEMNA) POGODBA: 
Z zakupno (najemno) pogodbo se zakupodajalec (najemodajalec) zavezuje, da bo 
zakupniku (najemniku) izročil določeno stvar v rabo, ta pa se zavezuje, da mu bo za 
to plačeval določeno zakupnino (najemnino)… 

11 Prispevki in pristojbine z zakonsko omejitvijo višine 

18 Sredstva najemnin 
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• Zakon o javnih financah, 80. člen (Sredstva od prodaje in zamenjave državnega 
oziroma občinskega stvarnega premoženja, odškodnine iz naslova zavarovanj): 

(1) …najemnina od oddaje stvarnega premoženja v najem je prihodek proračuna 
države oziroma občine, ki je lastnik premoženja, če ni s posebnim zakonom drugače 
določeno. 
(2) Kupnina, najemnina in odškodnina za državno oziroma občinsko stvarno 
premoženje se uporabijo samo za gradnjo, nakup in vzdrževanje stvarnega 
premoženja države oziroma občine. 
ZIPRS:  
…. člen (namenski prihodki proračuna) 
Namenski prihodki proračuna za leti 2017 in 2018 so poleg prihodkov, določenih v 
prvem stavku prvega odstavka 43. člena in prvega odstavka 80. člena ZJF… 
PIPRS:  
107. člen 
(2) …najemnine so namenski prihodki proračuna, ki pripadajo: 
1. neposrednemu uporabniku, v čigar upravljanju je bilo premoženje, kar velja tudi, 

če je bilo premoženje v upravljanju posrednih uporabnikov ali drugih pravnih 
oseb iz pristojnosti neposrednega uporabnika, ali 

2. drugemu neposrednemu uporabniku, ki ni upravljal s premoženjem, če tako 
odloči vlada. 

(4) …najemnine od nepremičnin in premičnin v lasti države se lahko uporabijo za 
nakup, graditev, obnovo ter investicijsko in tekoče vzdrževanje nepremičnin in 
premičnin v lasti države. 

 
Primer proračunske postavke:  
Najemnine – sredstva od oddaje državnega premoženja 
Namenska sredstva se lahko uporabijo za investicijsko vzdrževanje in obnove poslovnih 
prostorov upravnih organov in obsegajo investicijska dela kot so: obnove elektro, 
ogrevalnih in vodovodnih instalacij, obnove ali menjave stavbnega pohištva (okna, 
notranja vrata, zunanja pomična vrata), obnove ostrešij in strešne kritine, stopnišč, 
arhivov, predelavo prostorov, ureditev okolice, ureditev oziroma obnove fasad in druga 
investicijska dela. 
 
 
 
 
 
Vplačane tiskovine so kot posebna oblika namenskih prihodkov določene v ZIPRS in PIPRS, 
kjer je za evidentiranje tovrstnih namenskih pravice porabe predvidena postavka tipa 23.   
 

Področni zakon: npr.  
• Zakon o osebni izkaznici, 6. člen: 
…Osebna izkaznica se izda na obrazcu, ki ga predpiše minister, pristojen za notranje 
zadeve, ki določi tudi ceno osebne izkaznice. 
• Zakon o graditvi objektov,  
- 66. člen (pogoji za izdajo gradbenega dovoljenja): 
(1) Preden pristojni upravni organ za gradbene zadeve izda gradbeno dovoljenje, 
mora preveriti tudi… ali so dajatve in prispevki, določeni z zakonom, plačani oziroma 
so na drug zakoniti način izpolnjene investitorjeve obveznosti,… 
- 210. člen (predpisane dajatve in prispevki po tem zakonu): 
Z dnem uveljavitve tega zakona so predpisane dajatve in prispevki iz 5. točke prvega 
odstavka 66. člena tega zakona:…upravna taksa za izdajo gradbenega dovoljenja, 
odmerjena v skladu z zakonom o upravnih taksah,…  
• Zakon o upravnih taksah, 1. člen: 

23 Vplačane tiskovine 
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…ureja plačevanje upravnih taks za dokumente in dejanja v upravnih in drugih 
javnopravnih pri upravnih organih. Takse se plačujejo samo za tiste dokumente in 
dejanja, ki jih določa taksna tarifa tega zakona. 
ZIPRS:  
..... člen (namenski prihodki proračuna) 
…prihodki vplačanih tiskovin, ki jih stranke v upravnem postopku vplačajo pri 
upravnih enotah ter ministrstvih, pristojnih za notranje oziroma za zunanje zadeve, in 
ki jih upravne enote in ministrstvo, pristojno za notranje oziroma za zunanje zadeve, 
uporabijo za plačilo obveznosti dobaviteljem zaračunljivih tiskovin… 

 
Primer proračunske postavke:  
Vplačane tiskovine 
Prihodki vplačanih tiskovin so namenjeni financiranju izvajanja z zakonom določenih 
nalog upravnih enot – nudenje upravnih storitev strankam (npr. izdaja osebnih izkaznic, 
potnih listov, gradbenih dovoljenj,…). 
 
 
 
 
 
Nadomestilo za dodelitev služnostne pravice ali ustanovitev stavbne pravice je kot namenski 
prihodek pripoznan v ZIPRS, pri čemer se pravice porabe iz naslova namenskega prihodka 
evidentirajo na postavki tipa 36.  
 

Področni zakon: npr. 
• Stvarnopravni zakonik opredeljuje: 
- služnost v IX. delu:  
Služnost je pravica uporabljati tujo stvar ali izkoriščati pravico oziroma zahtevati od 
lastnika stvari, da opušča določena dejanja, ki bi jih sicer imel pravico izvrševati na 
svoji stvari (služeča stvar). 
Stvarna služnost nastane z zakonom, na podlagi pravnega posla ali z odločbo 
državnega organa. 
Pogodba o ustanovitvi služnosti mora vsebovati…morebitno nadomestilo, ki ga mora 
plačati lastnik gospodujoče nepremičnine. 
- stavbno pravico v XI. delu:  
Stavbna pravica je pravica imeti v lasti zgrajeno zgradbo nad ali pod tujo 
nepremičnino… 
Pogodba o ustanovitvi stavbne pravice mora vsebovati…nadomestilo, ki ga mora 
plačati imetnik stavbne pravice lastniku nepremičnine. 
• Zakona o Družbi za avtoceste v Republiki Sloveniji: 
4. člen (naloge v zvezi z aktivnostmi pred izvajanjem gradnje avtocest) 
DARS opravlja v imenu in za račun Republike Slovenije posamezne naloge v zvezi 
s prostorskim načrtovanjem in umeščanjem avtocest v prostor ter naloge v zvezi s 
pridobivanjem nepremičnin za potrebe gradnje avtocest. 
10. člen (financiranje obveznosti za naloge iz 4. člena tega zakona) 
Viri sredstev za izvajanje nalog iz 4. člena tega zakona se zagotavljajo v državnem 
proračunu iz namenske postavke, na kateri se zbirajo sredstva iz naslova nadomestila 
za ustanovitev stavbne pravice, ki se plačuje v skladu s tem zakonom. 
ZIPRS:  
…. člen (namenski prihodki proračuna) 
…prihodki od obremenitve s stavbno ali služnostno pravico stvarnega premoženja 
države, ki se uporabijo za nakup, graditev, obnovo, investicijsko in tekoče 
vzdrževanje nepremičnin v lasti države…  

 
 

36 Nadomestilo za dodelitev služnostne pravice ali 
ustanovitev stavbne pravice 
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Primer proračunske postavke:  
Sredstva nadomestil za služnostno in stavbno pravico 
se uporabijo za načrtovanje prostorske ureditve nove državne ceste od priključka 
Šentrupert na AC A1 Šentilj - Koper do priključka Velenje jug. 
 
 
 
 
 
 
74. člen ZJF določa uporabo kupnin od prodaje kapitalskih naložb in vlog države in občin. 
Pravice porabe iz naslova kupnin se evidentirajo na postavki tipa 39 Namenska poraba kupnin 
od prodaje kapitalskih naložb RS. 
 
 

Področni zakon: npr.  
• Zakon o javnih financah, 74. člen (Kupnina od prodaje kapitalskih naložb in 

vlog države in občin): 
… se kupnina od prodaje kapitalskih naložb lahko uporabi v skladu s posebnim 
zakonom ali zakonom, ki ureja izvrševanje proračuna za posamezno leto, ki določa 
drugačen namen porabe kupnine od prodaje določenih kapitalskih naložb; 
• Zakona o Slovenskem državnem holdingu, 79. člen: 
… se 10% kupnine od prodaj kapitalskih naložb v lasti Republike Slovenije nakaže 
na poseben račun pri Ministrstvu za finance. Sredstva se lahko porabijo izključno za 
financiranje demografskega rezervnega sklada. 
ZIPRS:  
…. člen (namenski prejemki proračuna) 
…kupnine od prodaje kapitalskih naložb na podlagi tretjega odstavka 79. člena 
Zakona o Slovenskem državnem holdingu (Uradni list RS, št. 25/14; v nadaljnjem 
besedilu: ZSDH-1), se uporabijo za namene, določene v navedenem zakonu. 
 

 
Primer proračunske postavke:  
Financiranje demografskega sklada 
Od prodaje naložb Republike Slovenije so sredstva v višini 10% prejete kupnine 
namenjene za financiranje Demografskega sklada. Naloga Demografskega sklada je, da 
financira obvezno  pokojninsko in invalidsko zavarovanja na podlagi medgeneracijske 
solidarnosti kot ga opredeljuje zakon, ki ureja pokojninsko in invalidsko zavarovanje. 
Sredstva za izvajanje svojih nalog bo Demografski rezervni sklad, kot neodvisni 
avtonomni rezervni sklad, pridobil z upravljanjem finančnih naložb ter z nakazili sredstev 
iz proračuna Republike Slovenije. 
 
 
 
 
 
 
V 43. členu ZJF so prihodki od prodaje ali zamenjave državnega stvarnega premoženja uvrščeni 
med namenske prejemke proračuna. PIPRS še podrobneje opredeli Kupnine od prodaje in 
zamenjave državnega stvarnega premoženja kot posebno obliko namenskih prihodkov, kjer 
je za evidentiranje tovrstnih namenskih pravice porabe predvidena postavka tipa 5.   
 
 

39 Namenska poraba kupnin od prodaje kapitalskih naložb RS 

5 Prodaja in zamenjava stvarnega premoženja  
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Področni zakon:  
• Zakon o javnih financah:  
43. člen (Namenski prejemki in izdatki proračuna) 
(1) Namenski prejemki proračuna so…prihodki od prodaje ali zamenjave državnega 
oziroma občinskega stvarnega premoženja...  
80. člen (Sredstva od prodaje in zamenjave državnega oziroma občinskega stvarnega 
premoženja, odškodnine iz naslova zavarovanj) 
(1) Kupnina od prodaje premoženja in najemnina od oddaje stvarnega premoženja v 
najem je prihodek proračuna države oziroma občine, ki je lastnik premoženja, če ni 
s posebnim zakonom drugače določeno. 
(2) Kupnina, najemnina in odškodnina za državno oziroma občinsko stvarno 
premoženje se uporabijo samo za gradnjo, nakup in vzdrževanje stvarnega 
premoženja države oziroma občine. 
ZIPRS:  
.... člen (namenski prihodki proračuna) 
Namenski prihodki proračuna za leti 2017 in 2018 so poleg prihodkov, določenih v 
prvem stavku prvega odstavka 43. člena in prvega odstavka 80. člena ZJF… 
PIPRS:  
107. člen 
(2) Kupnine…so namenski prihodki proračuna, ki pripadajo: 
(1) neposrednemu uporabniku, v čigar upravljanju je bilo premoženje, kar velja tudi, 

če je bilo premoženje v upravljanju posrednih uporabnikov ali drugih pravnih 
oseb iz pristojnosti neposrednega uporabnika, ali 

(2) drugemu neposrednemu uporabniku, ki ni upravljal s premoženjem, če tako 
odloči vlada. 

(4) Kupnine…od nepremičnin in premičnin v lasti države se lahko uporabijo za 
nakup, graditev, obnovo ter investicijsko in tekoče vzdrževanje nepremičnin in 
premičnin v lasti države. 

 
Primer proračunske postavke:  
Stvarno premoženje – sredstva kupnine od prodaje državnega premoženja 
S prihodki od prodaje nepremičnin in premičnin se financira projekt prenova ogrevalnega 
sistema v Vili Bled, ki vključuje izgradnjo plinske kotlovnice za potrebe ogrevanja, 
posodobitev regulacije ogrevalnih tokokrogov v podpostaji za ogrevanje prostorov, klima 
naprav,… 
 
 
 
 
 
Lastna dejavnost neposrednih uporabnikov je namenski prihodek pripoznan v 43. členu ZJF, ki 
ga PIPRS še podrobneje definira ter za evidentiranje pravic porabe iz lastne dejavnosti določi 
postavko tipa 6.  
 

Področni zakon:  
• Zakon o javnih financah, 43. člen (Namenski prejemki in izdatki proračuna) 
(1) Namenski prejemki proračuna so…prihodki od lastne dejavnosti neposrednih 
uporabnikov,… 
ZIPRS:  
.... člen (namenski prihodki proračuna) 
Namenski prihodki proračuna za leti 2017 in 2018 so poleg prihodkov, določenih v 
prvem stavku prvega odstavka 43. člena… 
PIPRS:  
2. člen 

6 Lastna dejavnost 
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…lastna dejavnost je tržna dejavnost neposrednega uporabnika, ki zajema prodajo 
blaga in storitev, ki niso opredeljene kot dejavnosti oziroma naloge iz pristojnosti 
neposrednega uporabnika, določene z zakonom, podzakonskim predpisom ali aktom 
o ustanovitvi; 
111. člen 
(1) Lastna dejavnost je zlasti: 
1. prodaja publikacij, ki jih pripravlja neposredni uporabnik; 
2. interno tiskanje obrazcev; 
3. fotokopiranje; 
4. organizirano izobraževanje in izvajanje seminarjev; 
5. opravljanje gostinske dejavnosti; 
6. opravljanje prevozov za zunanje naročnike; 
7. opravljanje počitniške dejavnosti. 
112. člen 
Neposredni uporabnik mora urediti izvajanje lastne dejavnosti v internem splošnem 
pravnem aktu, kjer določi: vrsto lastne dejavnosti, ki jo neposredni uporabnik 
opravlja, način opravljanja lastne dejavnosti, okvirni način oblikovanja cene, druge 
elemente. 
113. člen 
Prihodki lastne dejavnosti so namenski prihodki proračuna, ki se uporabijo za stroške, 
povezane z izvajanjem lastne dejavnosti.  

 
Primer proračunske postavke:  
Zdravstvena preventiva, Prevozne in druge storitve, Počitniška dejavnost, Prehrana – 
gostinske storitve 
Sredstva lastne dejavnosti, podrobneje opredeljene v Pravilniku o lastni dejavnosti 
Ministrstva za notranje zadeve, se uporabljajo za (so)financiranje operativne podpore 
policijskim nalogam. 
 
 
 
 
 
 
Skladno z ZJF so odškodnine iz naslova zavarovanj namenski prihodek proračuna, ki se v 
proračunu izkazujejo na postavki tipa 7.  
 

Področni zakon:  
• Zakon o javnih financah:  
- 43. člen (Namenski prejemki in izdatki proračuna) 
(1) Namenski prejemki proračuna so…odškodnine iz naslova zavarovanj. 
- 80. člen (Sredstva od prodaje in zamenjave državnega oziroma občinskega 

stvarnega premoženja, odškodnine iz naslova zavarovanj) 
(2) Kupnina, najemnina in odškodnina za državno oziroma občinsko stvarno 
premoženje se uporabijo samo za gradnjo, nakup in vzdrževanje stvarnega 
premoženja države oziroma občine. 
ZIPRS:  
.... člen (namenski prihodki proračuna) 
Namenski prihodki proračuna za leti 2017 in 2018 so poleg prihodkov, določenih v 
prvem stavku prvega odstavka 43. člena… 
PIPRS:  
107. člen 
(5) Odškodnine se lahko uporabijo za odpravo škode, kolikor obseg škode to zahteva, 
pa tudi za nakup nepremičnin in premičnin. Kot odškodnine se obravnavajo tudi 

7 Sredstva odškodnin iz zavarovanja premoženja  
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denarna sredstva, ki jih pridobi neposredni uporabnik na podlagi instrumenta 
zavarovanja pogodbene obveznosti (na primer aktivirane bančne garancije).  

 
Primer proračunske postavke:  
Stvarno premoženje – sredstva odškodnin 
Sredstva, prejeta kot odškodnine za zavarovano premično in nepremično premoženje se 
uporabljajo za (so)financiranje obnove voznega parka v Finančni upravi RS, s ciljem, da 
se zamenja dotrajana, starejša službena vozila z novimi in z rednimi nabavami novih vozil 
stremi k temu, da povprečna starost vozil ne bi presegala 7 let. 
 
 
 
 
 
 
Kot posebna oblika namenskih prihodkov so Prispevki in pristojbine posebej navedeni v PIPRS, 
kjer je za evidentiranje tovrstnih namenskih pravice porabe predvidena postavka tipa 9.   
 

Področni zakon:  
• Zakon o zagotavljanju sredstev za investicije v prometno infrastrukturo:  
1. člen: S tem zakonom se v proračunu Republike Slovenije določi način 
zagotavljanja namenskih sredstev za izvedbo investicij in vzdrževanja prometne 
infrastrukture v obdobju od leta 2010 do leta 2023. 
2. člen: Viri za naloge iz prejšnjega člena so plačila iz naslova: 
1. letne dajatve za uporabo vozil v cestnem prometu, 
2. koncesijske dajatve Luke Koper d.d., ki pripada Republiki Sloveniji. 
• Zakon o gospodarjenju z gozdovi v lasti Republike Slovenije, 33. člen: 
(3) Gozdni sklad se financira iz naslednjih namenskih prejemkov: 
1. prihodkov iz razpolaganja z državnimi gozdovi; 
2. letnega nadomestila za upravljanje državnih gozdov... 
• Zakon o javnih financah (posebnost: Proračunski sklad) 
- 43. člen (Namenski prejemki in izdatki proračuna) 
(1) Namenski prejemki proračuna so…namenski prejemki proračunskega sklada,…  
• 57. člen (Financiranje proračunskega sklada in odgovornost za obveznosti 

proračunskega sklada) 
(1) Proračunski sklad se financira iz…namenskih prejemkov proračuna, ki so 
določeni kot namenski prejemki proračunskega sklada… 
ZIPRS:  
.... člen (namenski prihodki proračuna) 
8. prihodki letne dajatve za uporabo vozil v cestnem prometu in prihodki koncesijske 
dajatve Luke Koper, d.d., ki pripadajo proračunu Republike Slovenije, ki se uporabijo 
za izvedbo investicij in vzdrževanj v javno prometno infrastrukturo… 
12. prihodki po tretjem odstavku 33. člena Zakona o gospodarjenju z gozdovi v lasti 
Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 9/16; v nadaljnjem besedilu: ZGGLRS), se 
porabijo za namene, določene v četrtem odstavku 33. člena navedenega zakona… 
PIPRS:  
6.4. Proračunski sklad5 
124. člen 
Viri financiranja proračunskega sklada so določeni v aktu o ustanovitvi in so 
namenski prihodki proračuna, ki se preko namenske postavke izločajo na podračun 
proračunskega sklada. Tovrstna postavka se opredeli kot tip 9 (prispevki in 
pristojbine). Naziv postavke mora označevati vrsto sredstev, ki so namenski prihodek 

 
5 Proračunski skladi morajo biti posebej opredeljeni tudi v vsakokratnem ZIPRS. 

9 Prispevki in pristojbine  
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proračunskega sklada. V okviru tovrstne proračunske postavke se odpre konto 4093 
– sredstva za posebne namene6. 
126. člen 
Direktorat za proračun odpre na proračunskem skladu na predlog upravitelja 
proračunskega sklada, če je to potrebno, postavke proračunskega sklada. Te se 
opredelijo kot tip 17 (proračunski skladi). Na postavkah proračunskega sklada se 
odprejo glede na namen porabe primerni konti. Končna poraba za predviden namen 
se evidentira in knjiži na teh postavkah. 

 
Primer proračunske postavke:  
− Javna železniška infrastruktura – namenski vir 
Vira iz naslova letne dajatve za uporabo vozil v cestnem prometu in prihodki koncesijske 
dajatve Luke Koper, d.d. sta namenska prihodka proračuna namenjena za izvedbo 
investicij in vzdrževanja prometne infrastrukture, v skladu z Načrtom razvojnih 
programov državnega proračuna. 
− Gozdni sklad – zbiranje sredstev 
V gozdnem skladu se zbirajo sredstva od razpolaganja z državnimi gozdovi, iz letnega 
nadomestila za upravljanje državnih gozdov v višini 20% prihodkov od zaračunane 
prodaje lesa in iz koncesijske dajatve za izkoriščanje državnih gozdov. Sredstva 
Gozdnega sklada se namenijo za financiranje: 
1. pridobivanja gozdov; 
2. nalog v zvezi z razpolaganjem z državnimi gozdovi; 
3. obveznosti Republike Slovenije iz pridobitve lastninske pravice na gozdovih na 

podlagi zakona, ki ureja dedovanje; 
4. ukrepov na območju Natura 2000 v zasebnih gozdovih v skladu s Programom 

upravljanja območij Natura 2000 in programom vlaganj v gozdove, ki ga na podlagi 
nacionalnega gozdnega programa pripravi Zavod za gozdove Slovenije v skladu z 
zakonom, ki ureja gozdove; 

5. obveznosti do občin iz 35. člena tega zakona; 
6. obveznosti iz naslova davkov, prispevkov in drugih obveznih dajatev, ki izvirajo iz 

lastninske pravice na državnih gozdovih; 
7. promocije rabe lesa in lesnih proizvodov ter gozdno-lesnih verig; 
nalog v zvezi s prevozom, hrambo in prodajo zaseženih in odvzetih gozdnih lesnih 
sortimentov, ki jih izvaja družba na podlagi zakona, ki ureja gozdove. 
 
 

04 Druge donacije skupina 
 
Med namenska sredstva se uvrščajo tudi druge donacije, kamor po veljavnih javnofinančnih 
pravilih spada tip 30 Donacije za sofinanciranje projektov različnih donatorjev. 
 
 
 
 
 
Prejeta donacija je namenski neodplačni prejemek, ki ga posamezna blagajna javnega 
financiranja ali posredni uporabnik proračuna prejme od domače pravne osebe, ki ni uporabnik 
proračuna ali fizične osebe ali tuje pravne ali fizične osebe na podlagi sklenjene pogodbe ali 
dokumentacije, ki izkazuje namen in vrednost donacije v skladu z običaji tuje države oziroma 
mednarodne organizacije. Donacije so namenski prihodek proračuna, ki se lahko uporabi samo 
za namene, za katere je bil podarjen in so opredeljene kot postavke tipa 30. Donacija je namenski 

 
6 Načrtovanje in izvrševanje porabe postavke proračunskega sklada tipa 17 velja tudi za druge namenske vire. Tako so kot 
namenski vir financiranja proračunskega sklada opredeljeni tudi prihodki, ustvarjeni s prodajo emisijskih kuponov (127. in 128. 
člen Zakona o varstvu okolja), ki se spremljajo na postavki tipa 94 (Sredstva od prodaje emisijskih kuponov).  

30 Donacije 
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neodplačni prihodek, ki ga domača ali tuja pravna ali fizična oseba prispeva za določen 
namen (3. člen ZJF). Odvisno od pogojev donatorja lahko v načrtu financiranja projekta tip 30 
spremlja tudi tip postavke 31 Donacija – slovenska udeležba. 
 

Sredstva, katerih vir je neposredno ali posredno proračun EU in so namenjena za 
izvedbo evropskih programov niso namenska sredstva tipa 30 Donacije, četudi se 
pogosto npr. v sporazumih, pogodbah... o dodeljevanju sredstev EU uporablja termin ˝grant˝ 
(pojasnila Centralizirani in drugi programi EU – tip PP 80/81 (FP 07-13) oz. 801/811 (FP 
14-20), Operativno navodilo izvajanja) kot npr.: 
Grants  
The European Commission makes direct financial contributions in the form of grants in 
support of projects or organisations which further the interests of the EU or contribute to the 
implementation of an EU programme or policy. Interested parties can apply by responding 
to calls for proposals(https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/tenders/grants_en). 
  

 
 
 
 
 
Zajemajo namenska sredstva pri proračunskem uporabniku, ki mu bo donacija namenjena iz 
razloga COVID-19 in se obnašajo enako kot tip 30.  
 
 

3.3. SREDSTVA EVROPSKE UNIJE 
 

3 EU sredstva nadskupina  
 
Vsebina tipov proračunskih postavk EU sredstev in slovenske udeležbe izhaja iz določil ZIPRS 
(prejeta sredstva za financiranje skupnih evropskih politik, postavke namenskih sredstev EU,…), 
navodil Proračunskega priročnika (poglavje Sredstva iz skladov EU) in posebnih navodil MF7.  
 

Načine izvrševanja proračuna EU opredeljuje 62. člen Uredbe(EU, Euratom) 2018/1046 
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. julija 2018 o finančnih pravilih, ki se 
uporabljajo za splošni proračun Unije8. Komisija tako izvršuje proračun na naslednje 
načine:  
a) neposredno ali, z lastnimi službami, ali prek izvajalskih agencij (t.i. centralizirano 

upravljanje sredstev dodeljenih na podlagi razpisov EK in drugih organov EU);  
b) v okviru deljenega upravljanja z državami članicami (t.i. decentralizirano upravljanje 

sredstev dodeljenih po ovojnicah) ali  
c) posredno, s poverjanjem nalog izvrševanja proračuna na: tretje države, mednarodne 

organizacije in njihove agencije; Evropska investicijska banka in Evropski investicijski 
sklad… 

 
Pri iskanju odgovora ali je posamezen program/projekt (so)financiran iz proračuna EU ter 
posledično umestitvi in opredelitvi vira sredstev in tipa postavke je smiselno iskati povezavo 
s proračunom EU. Večino aktivnosti, projektov in programov (so)financiranih iz proračuna 

 
7 Centralizirani in drugi programi EU – tip PP 801/811 navodila izvajanja – pomoč pri izvrševanju proračuna 
Evropsko teritorialno sodelovanje 2014-2020 – izkazovanje v državnem proračunu 
8 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/?uri=CELEX:32018R1046  

 203 Odhodki proračuna COVID-19 - donacije 

https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/tenders/grants_en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/?uri=CELEX:32018R1046
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EU je mogoče povezati neposredno s pobudami in programi v proračunu EU (programska 
struktura proračuna EU v npr. Statement of estimates of the European 
Commission for the financial year 20199) ali pa posredno iz vsebine pobud, delovnih 
programov, razpisov itd., ki jih skozi proračun EU izvajajo posamezni organi EU v 
sodelovanju z nacionalnimi organi kot npr. neposrednimi proračunskimi uporabniki, ki so 
skrbniki projektov (vsebine, ki so povezane s proračunom EU so razvidne iz npr. Work 
Programme, Commission Implementing Decision, Call for proposals, Agreement,…).  

 
 

PRIPRAVA PRORAČUNA IZVRŠEVANJE PRORAČUNA 
Načrtovanje sredstev kohezijske  politike 
sledi Izvedbenemu načrtu operativnega 
programa (INOP), ki je vsebinska in 
finančna razčlenitev operativnega 
programa. INOP je hkrati tudi podlaga za 
pripravo državnega proračuna. Izvedbeni 
načrt se sprejme za programsko obdobje 
2014–2020 in se dopolnjuje oziroma 
spreminja najmanj pred vsakokratnim 
sprejetjem ali spremembo državnega 
proračuna oziroma po vsakokratnem 
rebalansu državnega proračuna. 
 
V INOP-u je med drugim prikazana 
razčlenitev pravic porabe po neposrednih 
proračunskih uporabnikih (podatki o 
načrtovanih sredstvih EU za izvajanje 
kohezijske politike in slovenske udeležbe), 
kar je podlaga za  oblikovanje limitov in 
kontrol ob pripravi proračuna za 
posamezno leto. Za zagotavljanje pravic 
porabe za financiranje kohezijske politike 
se uporabljajo posebni tipi proračunskih 
postavk: 
701 EU 14‐20‐Vzhod‐ Evropski sklad za 
regionalni razvoj (ESRR),  
702 EU 14‐20‐Vzhod‐ Evropski socialni sklad 
(ESS),  
703 EU 14‐20‐Zahod‐ Evropski sklad za 
regionalni razvoj (ESRR),  
704 EU 14‐20‐Zahod‐ Evropski socialni sklad 
(ESS),  
705 EU 14‐20 ‐ Pobuda za zaposlovanje 
mladih (PZM) in  
721 EU 14‐20 Kohezijski sklad (KS).  
 
762 EU 21-27 -Vzhod – Evropski sklad za 
regionalni razvoj (ESRR) 
763 EU 21-27-Vzhod – Evropski socialni sklad 
(ESS) 

Izvrševanje pravic porabe na različnih tipih 
postavk namenskih sredstev EU je definirano v 
ZIPRS (še posebej izvrševanje postavk 
kohezijske politike) med drugim: 
- Za izvajanje projektov, ki se financirajo iz 

… namenskih sredstev EU lahko Vlada 
Republike Slovenije na predlog ministrstva 
med letom odpre postavke. Pravice porabe 
na navedenih postavkah se zagotovijo s 
prerazporeditvami pravic porabe. 

- ¸…lahko ministrstvo za izvajanje projektov, 
ki se financirajo iz sredstev kohezijske 
politike na predlog neposrednega 
uporabnika in ob predhodnem soglasju 
organa upravljanja, med letom odpre 
proračunske postavke, če se pravice 
porabe na navedenih postavkah zagotovijo 
s prerazporeditvami. 

 
- poglavje Poraba sredstev kohezijske 

politike, ki med drugim opredeljuje: 
pristojnost organa upravljanja in organa 
za potrjevanje, izplačila iz proračuna, 
neupravičeno porabo sredstev kohezijske 
politike, prerazporeditve v okviru OP,…kar 
zajema 

- (prerazporeditve pravic porabe, o katerih 
odloča organ upravljanja) 

- (prerazporeditve pravic porabe, o katerih 
odloča vlada)… 

- Vlada lahko odloča ne glede na omejitve 
iz…. zakona in …o prerazporeditvah 
pravic porabe: 
1. na postavke slovenske udeležbe, med 

njimi in z njih; 
2. na postavke namenskih sredstev EU in 

med temi postavkami;… 

 
9 https://ec.europa.eu/info/publications/statement-estimates-2019_en 

http://www.copernicus.eu/sites/default/files/library/C_2016_743_F1_ANNEX_EN_V4_P1_837890-1.pdf
http://www.copernicus.eu/sites/default/files/library/C_2016_743_F1_ANNEX_EN_V4_P1_837890-1.pdf
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PRIPRAVA PRORAČUNA IZVRŠEVANJE PRORAČUNA 
764 EU 21-27-Zahod-Evropski sklad za 
regionalni razvoj (ESRR) 
765 EU 21-27-Zahod-Evropski socialni sklad 
(ESS) 
766 EU 21-27-Sklad za pravičen prehod (SPP) 
767 EU 21-27-Kohezijski sklad (KS) 
 
 
Postavke COVID-19 so postavke, 
razvrščene v podprogram 230401 – 
Sredstva za financiranje epidemije 
COVID-19, na katerih se zagotavljajo 
pravice porabe za financiranje vseh 
stroškov, povezanih z epidemijo nalezljive 
bolezni SARS-CoV-2. Stroški, povezani z 
epidemijo nalezljive bolezni COVID-19, 
zajemajo stroške ukrepov za njeno 
preprečevanje in obvladovanje ter stroške, 
povezane z ukrepi za omilitev njenih 
posledic 
 
706 EU 14-20-Vzhod – Evropski sklad za 
regionalni razvoj (ESRR) – COVID 19 
707 EU 14-20-Vzhod – Evropski socialni sklad 
(ESS) – COVID 19 
708 EU 14-20-Zahod – Evropski sklad za 
regionalni razvoj (ESRR) – COVID-19 
709 EU 14-20-Zahod – Evropski socialni 
sklad (ESS) – COVID-19 
726 EU 14-20 Evropski socialni sklad (ESS) – 
COVID-19 – ReactEU 
727 EU 14-20 Evropski sklad za regionalni 
razvoj (ESRR) – COVID-19 - ReactEU 
 
 
Pravice porabe na postavkah skupne 
kmetijske in ribiške politike sledijo 
nacionalnim okvirom posameznih 
programov ter se izkazujejo na tipih 
proračunskih postavk: 
741 EU 14-20 Razvoj podeželja,  
761 EU 14-20 Neposredna plačila,  
781 EU 14-20 Tržni ukrepi,  
821 EU 14-20 Ostali ukrepi v kmetijstvu in,  
861 EU 14-20 Evropski sklad za pomorstvo in 
ribištvo.  
 
742 EU 14-20 Razvoj podeželja – COVID-19 
 
862 EU 21-27 Evropski sklad za pomorstvo, 
ribištvo in akvakulturo 
863 EU 21-27 Evropski kmetijski sklad 
 

- (največji dovoljeni obseg prevzetih 
obveznosti v breme proračunov prihodnjih 
let), 

- Ne glede na … lahko neposredni uporabnik 
prevzema obveznosti za: 

3. pogodbe, ki se financirajo iz 
namenskih sredstev EU… ter 
pripadajočih postavk slovenske 
udeležbe. 

- (plačilni roki v breme državnega in 
občinskih proračunov), 

- Ne glede na …so plačilni roki lahko krajši 
za plačila: 

3. pogodb v breme postavk namenskih 
sredstev EU in postavk slovenske 
udeležbe; 

- (vračila namenskih sredstev EU in 
namenskih sredstev finančnih 
mehanizmov). 
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PRIPRAVA PRORAČUNA IZVRŠEVANJE PRORAČUNA 
Za financiranje centraliziranih in drugih 
programov EU (vsi ostali programi, ki niso 
del skupne kohezijske ali kmetijske 
politike) se pravice porabe tudi izkazujejo 
na posebnih tipih proračunskih postavk: 
 
801 EU 14‐20 Centralizirani in drugi 
programi EU,  
34 EU 14-20 Preneseno izvrševanje nalog 
802 EU 14-20 Centralizirani in drugi 
programi UE – COVID-19 
 
803 EU 21-27 Centralizirani in drugi 
programi EU 
881 EU 14‐20 Teritorialno sodelovanje, 
882 EU 21-27 Teritorialno sodelovanje. 
 
 
Obseg namenskih sredstev EU je ne glede 
na posebnosti vključen v Okvir, ki za 
posamezno proračunsko leto določi najvišji 
obseg izdatkov za državni proračun.  

 
NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV 

PRIPRAVA PRORAČUNA IZVRŠEVANJE PRORAČUNA 
Vse vsebine, ki se financirajo iz postavk 
skupnih evropskih politik (kohezijska in 
skupna kmetijska politika, teritorialno 
sodelovanje, centralizirani in drugi 
programi) se v NRP uvrščajo v obliki 
projektov. 
 
Na podlagi virov financiranja (tipov postavk 
namenskih sredstev EU) se določijo tudi tipi 
projektov (v primeru kohezijske politike 
izhajajo tipi projektov iz prednostnih naložb 
Operativnega programa): 
OP20.01.01 - Krepitev infrastrukture za 
raziskave in inovacije 
OP20.01.02 - Spodbujanje naložb podjetij v 
R&R 
OP20.02.01 - Širitev širokopasovnih storitev in 
visokohitrostnih omrežij 
OP20.02.02 - Krepitev aplikacij IKT 
OP20.03.01 - Spodbujanje podjetništva 
OP20.03.02 - Razvoj poslovnih modelov za MSP 
OP20.04.01 - Spodbujanje energetske 
učinkovitosti 
OP20.04.02 - Spodbujanje proizvodnje energije 
iz obnovljivih virov 
OP20.04.03 - Razvoj in uporaba pametnih 
distribucijskih sistemov 

Poleg pravil izvrševanja, ki se uporabljajo za 
postavke namenskih sredstev EU in splošnih 
pravil izvrševanja NRP so posebnosti glede 
spremljanja in sprememb NRP za projekte 
skupnih evropskih politik v ZIPRS: 
- Organ upravljanja… odloča o uvrstitvi 

projektov v veljavni NRP in o 
spremembah projektov nad 20 % 
izhodiščne vrednosti za področje 
kohezijske politike ali za področje sklada 
za evropsko pomoč najbolj ogroženim ali 
za področje razvoja podeželja in skupne 
ribiške politike organ upravljanja, na 
predlog predlagatelja finančnega načrta, 
po predhodni uskladitvi načrta 
financiranja z ministrstvom. 

- Organ upravljanja… odloča o 
spremembah veljavnega NRP za projekte 
na področju kohezijske politike do 20 % 
izhodiščne vrednosti organ upravljanja. 

- … se proračunski viri na namenskih 
postavkah in postavkah drugih evropskih 
politik v veljavnem NRP za prihodnja leta 
usklajujejo brez omejitev. 

- … se lahko spremembe proračunskih 
virov na proračunskih postavkah s 
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NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV 
PRIPRAVA PRORAČUNA IZVRŠEVANJE PRORAČUNA 

OP20.04.04 - Spodbujanje nizkoogljičnih 
strategij 
OP20.05.01 - Podpora naložbam za 
prilagajanje podnebnim spremembam 
OP20.06.01 - Vlaganje v vodni sektor 
OP20.06.02 - Varstvo in obnova biotske 
raznovrstnosti 
OP20.06.03 - Ukrepi za izboljšanje urbanega 
okolja 
OP20.07.01 - Razvoj železniškega sistema 
OP20.07.02 - Izboljšanje regionalne mobilnosti 
OP20.07.03 - Vlaganje v vseevropsko prometno 
omrežje (TEN-T) 
OP20.08.01 - Dostop do delovnih mest za 
iskalce zaposlitve in neaktivne osebe 
OP20.08.02  - Trajnostna vključitev mladih na 
trg dela  
OP20.08.03 - Aktivno in zdravo staranje 
OP20.09.01 - Aktivno vključevanje ter 
izboljšanje zaposljivosti  
OP20.09.02 - Izboljšanje dostopa do storitev, 
vključno z zdravstvenimi in socialnimi storitvami 
OP20.09.03 - Vlaganje v zdravstveno in 
socialno infrastrukturo 
OP20.09.04 - Spodbujanje socialnega 
podjetništva in poklicnega vključevanja v 
socialna podjetja 
OP20.09.05 - Vlaganja v okviru strategij 
lokalnega razvoja 
OP20.10.01 - Krepitev enake dostopnosti 
vseživljenjskega učenja 
OP20.10.02 - Izboljšanje sistemov 
izobraževanja in usposabljanja za trg dela 
OP20.10.03 - Vlaganje v izobraževanje, 
usposabljanje in poklicno usposabljanje 
OP20.11.01 - Učinkovitejša javna uprava 
OP20.11.02 - Krepitev zmogljivosti za izvajanje 
politike na področju izobr., uspos. in zap. ter 
soc. zadev 
OP20.12.01 - Tehnična pomoč (KS) 
OP20.13.01 - Tehnična pomoč (ESRR) 
OP20.14.01 - Tehnična pomoč (ESS) 
OP20.15.01 Spodbujanje odprave posledic krize 
v okviru pandemije COVID-19 – ESRR 
OP20.16.01 Spodbujanje odprave posledic krize 
v okviru pandemije COVID-19 - ESS 
1420NepPla - EU 14-20 Neposredna plačila 
1420NotPol - EU 14-20 Centralizirani in drugi 
programi EU 
1420OstKmR - EU 14-20 Ostali ukrepi v 
kmetijstvu in v ribištvu 
1420RazPod - EU 14-20 Razvoj podeželja 
1420RibSkl - EU 14-20 Evropski ribiški sklad 
1420SklTs - EU 14-20 Teritorialno sodelovanje 

področja kohezijske politike za finančno 
perspektivo 2014–2020 v veljavnem NRP 
za prihodnja leta usklajujejo brez 
omejitev znotraj skupne višine sprejetega 
NRP na teh proračunskih postavkah za 
posamezno leto. 
 

 
in  
 
PIPRS v poglavju 9. Spremljanje in 
spreminjanje podatkov o projektih v NRP:  
- 166. člen (2) Za projekte in programe, ki 

jih sofinancira Evropska skupnost, 
neposredni uporabnik vodi tudi evidence, 
ki jih narekujejo predpisi, ki urejajo 
financiranje iz teh sredstev. Evidence po 
predpisih Evropske skupnosti morajo biti 
usklajene s proračunsko evidenco 
projektov v sistemu MFERAC po vrsti in 
vrednosti obravnavanih podatkov. 

- 170. člen (6) Če v skladu z zakonom, ki 
ureja izvrševanje proračuna Republike 
Slovenije, o uvrstitvi posameznih 
projektov v NRP odloča organ 
upravljanja na predlog predlagatelja 
finančnih načrtov, posreduje organ 
upravljanja MF-DP predlog za potrditev 
vloge za nov projekt v sistemu MFERAC. 

- 172. člen (1) Če se v tekočem letu 
ugotovi, da so bili v preteklih letih, za 
katere je že izdelan zaključni račun, 
projekti financirani drugače, kot je 
razvidno iz evidence neposrednega 
uporabnika o NRP, se popravek zabeleži 
v tekočem letu pri prikazovanju podatkov 
o financiranju veljavnega projekta. 

172. člen (3) Popravek se lahko nanaša na 
spremembo proračunskega vira, kadar se 
ugotovi, da na primer ni bilo in ne bo 
izvedeno pričakovano povračilo in bo v 
prejšnjih letih izvedeno plačilo bremenilo 
integralni proračun. 
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NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV 
PRIPRAVA PRORAČUNA IZVRŠEVANJE PRORAČUNA 

1420TrzUkr - EU 14-20 Tržni ukrepi 
2127NotPol EU 21-27 Centralizirani in drugi 

programi EU 
 

 
Za vsa sredstva, ki jih Republika Slovenija prejme iz evropskega proračuna in s tem 
povezano (namensko) porabo teh sredstev, so v proračunu odprti ločeni tipi proračunskih 
postavk.  
 

072 EU 14-20 - Kohezijska politika 
074 EU 14-20 - Kohezijska politika – COVID-19 
076 EU 21-27 - Kohezijska politika 
092 EU 14-20 - Kmetijska politika 
094 EU 14-20 - Kmetijska politika – COVID-19 
096 EU 21-27 - Kmetijska politika 
122 EU 14-20 - Ostali programi EU 
124 EU 14-20 - Ostali programi EU – COVID-19 
126 EU 21-27 - Ostali programi EU 
162 EU 14-20 - Teritorialno sodelovanje  
164 EU 21-27 - Teritorialno sodelovanje 
(kohezijska politika) 

Skupina 
  

 
 
Na podlagi oblik upravljanja sredstev iz proračuna EU (načini izvrševanja proračuna EU iz 
Uredbe o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije) so tudi v proračunu 
RS opredeljena namenska sredstva EU in postavke namenskih sredstev EU tj. postavke, na 
katerih se zagotavljajo pravice porabe za financiranje programov skupnih evropskih 
politik (2. člen ZIPRS1819, pojasnila Centralizirani in drugi programi EU – tip PP 80/81 (FP 
07-13) oz. 801/811 (FP 14-20), Operativno navodilo izvajanja): 
• Sredstva programov se upravljajo decentralizirano, kar pomeni, da se o njihovi porabi 

sprejemajo odločitve doma, v Sloveniji, kamor se naslavljajo projekti (npr. projekti 
kohezijske politike – skladi ESS, ESRR, KS; kmetijska politika). 

• Sredstva programov se upravljajo centralizirano, kar pomeni, da se o dodelitvi sredstev 
odloča na sedežu Evropske komisije, kamor se naslavljajo tudi projekti (projekti se 
razpisujejo centralizirano na nivoju celotne Evrope) – npr. projekt LIFE, Horizont2020, 
ERASMUS+… 
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Postavke namenskih sredstev EU so tiste postavke, na katerih se zagotavljajo pravice porabe za 
financiranje programov skupnih evropskih politik (sredstva za financiranje skupnih evropskih 
politik so tista, ki jih država prejme iz proračuna EU in druga prejeta sredstva iz proračuna EU). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

701 EU 14‐20‐Vzhod‐ Evropski sklad za regionalni razvoj (ESRR)  
702 EU 14‐20‐Vzhod‐ Evropski socialni sklad (ESS)  
703 EU 14‐20‐Zahod‐ Evropski sklad za regionalni razvoj (ESRR)  
704 EU 14‐20‐Zahod‐ Evropski socialni sklad (ESS)  
705 EU 14‐20 ‐ Pobuda za zaposlovanje mladih (PZM)  
721 EU 14‐20 Kohezijski sklad (KS)  
706 EU 14-20-Vzhod-Evopski sklad za regionalni razvoj (ESRR)-COVID-19 
707 EU 14-20-Vzhod-Evropski socialni sklad (ESS) – COVID-19 
708 EU 14-20-Zahod-Evropski sklad za regionalni razvoj (ESRR)-COVID-19 
709 EU 14-20 Evropski socialni sklad (ESS) – COVID-19 
726 EU 14-20 Evropski socialni sklad (ESS) – COVID-19 – ReactEU 
727 EU 14-20 Evropski sklad za regionalni razvoj (ESRR) – COVID-19 – 
ReactEU 
762 EU 21-27-Vzhod-Evropski sklad za regionalni razvoj (ESRR) 
763 EU 21-27-Vzhod – Evropski socialni sklad (ESS) 
764 EU 21-27-Zahod – Evropski sklad za regionalni razvoj (ESRR) 
765 EU 21-27-Zahod – Evropski socialni sklad (ESS) 
766 EU 21-27-Sklad za pravičen prehod 
767 EU 21-27-Kohezijski sklad (KS) 
741 EU 14‐20 Razvoj podeželja  
761 EU 14‐20 Neposredna plačila  
781 EU 14‐20 Tržni ukrepi  
821 EU 14‐20 Ostali ukrepi v kmetijstvu  
861 EU 14‐20 Evropski sklad za pomorstvo in ribištvo  
742 EU 14-20 Razvoj podeželja – COVID-19 
862 EU 21-27 Evropski sklad za pomorstvo, ribištvo in akvakulturo 
863 EU 21-27 Evropski kmetijski sklad 
801 EU 14‐20 Centralizirani in drugi programi EU  
802 EU 14-20 Centralizirani in drugi programi EU – COVID-19 
803 EU 21-27 Centralizirani in drugi programi 
881 EU 14‐20 Teritorialno sodelovanje  
882 EU 21-27 Teritorialno sodelovanje 
34 EU 14-20 Preneseno izvrševanje nalog 
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3.4. INTEGRALNA SREDSTVA – SLOVENSKA UDELEŽBA 
 

        4. Integralna sredstva – slovenska udeležba       nadskupina 
 
V večini primerov postavke namenskih sredstev EU spremljajo tudi postavke slovenske (lastne) 
udeležbe, ki skupaj predstavljajo vire financiranja v načrtu financiranja projektov skupnih 
evropskih politik (stopnja finančne soudeležbe je odvisno od pravil posameznega 
sklada/program).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

711 EU 14-20-Vzhod- Evropski sklad za regionalni razvoj (ESRR) –  
slovenska udeležba 
712 EU 14-20-Vzhod- Evropski socialni sklad (ESS) –  
slovenska udeležba 
713 EU 14-20-Zahod- Evropski sklad za regionalni razvoj (ESRR) –  
slovenska udeležba 
714 EU 14-20-Zahod- Evropski socialni sklad (ESS) –  
slovenska udeležba 
731 EU 14-20 Kohezijski sklad (KS) - slovenska udeležba 
715 EU 14-20 Vzhod- Evropski sklad za regionalni razvoj (ESRR) – slovenska 
udeležba – COVID-19 
716 EU 14-20-Vzhod-Evropski socialni sklad (ESS)– slovenska udeležba -COVID-19 
717 EU 14-20-Zahod- Evropski sklad za regionalni razvoj (ESRR) – slovenska 
udeležba – COVID-19 
718 EU 14-20 -Zahod-Evropski socialni sklad (ESS)– slovenska udeležba-COVID-19 
719 EU 14-20 Evropski sklad za regionalni razvoj (ESRR) – slovenska udeležba – 
COVID-19 -ReactEU 
772 EU 21-27- Vzhod- Evropski sklad za regionalni razvoj (ESRR) – slovenska 
udeležba 
773 EU 21-27-Vzhod-Evropski socialni sklad (ESS) – slovenska udeležba 
774 EU 21-27-Zahod-Evropski sklad za regionalni razvoj (ESRR)–slovenska udeležba 
775 EU 21-27-Zahod-Evropski socialni sklad (ESS) – slovenska udeležba 
776 EU 21-27- Sklad za pravičen prehod (SPP) – slovenska udeležba 
777 EU 21-27 – Kohezijski sklad (KS) – slovenska udeležba  
751 EU 14-20 Razvoj podeželja - slovenska udeležba 
831 EU 14-20 Ostali ukrepi v kmetijstvu - slovenska udeležba 
871 EU 14-20 Evropski sklad za pomorstvo in ribištvo- slovenska udeležba 
752 EU 14-20 Razvoj podeželja – slovenska udeležba – COVID-19 
872 EU 21-27 Evropski sklad za pomorstvo, ribištvo in akvakulturo – slovenska 
udeležba 
873 EU 21-27 Evropski kmetijski sklad – slovenska udeležba 
811 EU 14-20 Centralizirani in drugi programi EU - slovenska udeležba 
812 EU 14-20 Centralizirani in drugi programi EU – slovenska udeležba-COVID-19 
813 EU 21-27 Centralizirani in drugi programi EU – slovenska udeležba 
891 EU 14-20 Teritorialno sodelovanje - slovenska udeležba 
892 EU 21-27 Teritorialno sodelovanje – slovenska udeležba 
931 FM 14-21 Norveški in EGP finančni mehanizem – slovenska udeležba 
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3.5.  NAMENSKA SREDSTVA FINANČNIH MEHANIZMOV 

     
   5 Namenska sredstva finančnih mehanizmov    nadskupina 
 

17 Namenska sredstva finančnih mehanizmov skupina  
 
 
 
 
 
 
V osnovi namenska sredstva finančnih mehanizmov temeljijo na sporazumu med Islandijo, 
Liechtensteinom, Norveško in Evropsko unijo o Finančnem mehanizmu EGP (Evropskega 
gospodarskega prostora) in Norveškem finančnem mehanizmu za obdobje 2014–2021. Sredstva 
finančnih mehanizmov so na voljo 15 državam prejemnicam za (so)financiranje projektov na 
določenih prednostnih področjih. 
 
Vsebina tipov proračunskih postavk namenskih sredstev finančnih mehanizmov je definirana v 
ZIPRS1819 (2. člen). Namenska sredstva finančnih mehanizmov so prihodek, ki ga država 
prejme na podlagi sklenjene pogodbe med Republiko Slovenijo in državo, ki je donator in ni 
članica EU, za namen, kot ga ta določi. Postavke namenskih sredstev finančnih mehanizmov so 
postavke, na katerih se zagotavljajo pravice porabe za financiranje programov na podlagi 
sklenjenih pogodb med Republiko Slovenijo in državami, ki niso članice EU. Postavke za 
sofinanciranje programov finančnih mehanizmov so postavke slovenske udeležbe. 
 
 
 

PRIPRAVA PRORAČUNA IZVRŠEVANJE PRORAČUNA 
Za zagotavljanje pravic porabe za 
financiranje programov na podlagi 
sklenjenih pogodb med Republiko 
Slovenijo in državami, ki niso članice EU 
se uporabljajo posebni tipi proračunskih 
postavk namenskih sredstev finančnih 
mehanizmov: 
921 FM 14-21 Norveški in EGP finančni 
mehanizem 
 
Obseg namenskih sredstev finančnih 
mehanizmov je ne glede na posebnosti 
vključen v Okvir, ki za posamezno 
proračunsko leto določi najvišji obseg 
izdatkov za državni proračun.  

Izvrševanje pravic porabe na različnih tipih 
postavk namenskih sredstev finančnih 
mehanizmov sledi določilom v ZIPRS med 
drugim: 
- Za izvajanje projektov, ki se financirajo iz 

namenskih sredstev finančnih 
mehanizmov…lahko Vlada Republike 
Slovenije na predlog ministrstva med letom 
odpre postavke. Pravice porabe na 
navedenih postavkah se zagotovijo s 
prerazporeditvami pravic porabe. 

- (največji dovoljeni obseg prevzetih 
obveznosti v breme proračunov prihodnjih 
let), 

- Ne glede na … lahko neposredni uporabnik 
prevzema obveznosti za: 

(3) pogodbe, ki se financirajo 
iz…namenskih sredstev finančnih 
mehanizmov…ter pripadajočih postavk 
slovenske udeležbe.32. člen (plačilni 
roki v breme državnega in občinskih 
proračunov), 

921 FM 14-21 Norveški in EGP finančni mehanizem 
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PRIPRAVA PRORAČUNA IZVRŠEVANJE PRORAČUNA 
- Ne glede na …so plačilni roki lahko krajši 

za plačila: 
4. s postavk namenskih sredstev 
finančnih mehanizmov in pripadajočih 
postavk slovenske udeležbe pri 
transferih; 

-  (vračila namenskih sredstev EU in 
namenskih sredstev finančnih 
mehanizmov). 

 
NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV 

PRIPRAVA PRORAČUNA IZVRŠEVANJE PRORAČUNA 
Vse vsebine, ki se financirajo iz namenskih 
sredstev finančnih mehanizmov se v NRP 
uvrščajo v obliki projektov tipa NOR EEA - 
Donacije finančnih mehanizmov. 
 
 

Poleg pravil izvrševanja, ki se uporabljajo za 
postavke namenskih sredstev EU in splošnih 
pravil izvrševanja NRP so posebnosti glede 
spremljanja in sprememb NRP za projekte 
opredeljene v ZIPRS v členu ˝Spremljanje in 
spremembe NRP˝   
 
in  
 
PIPRS v poglavju 9. Spremljanje in 
spreminjanje podatkov o projektih v NRP.  

 
 

3.6.  EU PRORAČUN VIR   
 

6 EU proračun vir           nadskupina 
 

 
60 EU mehanizem za okrevanje in odpornost (RRS)                 skupina 

 
 
 
 
 
 
Vsebina tipa teh proračunskih postavk opredeljuje sredstva, ki so Sloveniji na razpolago iz EU 
Mehanizma za okrevanje in odpornost. Sredstva so skladno s predvideno dinamiko prihodkov 
planirana na proračunskih postavkah pri Uradu RS za okrevanje in odpornost (URSOO), od 
koder jih URSOO na podlagi predvidene dinamike izloča na Sklad za okrevanje in odpornost, ki 
ga upravlja.  PU lahko sredstva Mehanizma za okrevanje in odpornost koristijo na podlagi Načrta 
za okrevanje in odpornost (NOO), skladno s Smernicami  za določitev načina izvajanja 
mehanizma za okrevanje in odpornost in Priročnikom o načinu financiranja iz sredstev Mehanizma 
za okrevanje in odpornost, ki jih je pripravil URSOO. 
 
Ob tem velja upoštevati, da proračunski uporabniki sami (v okviru razreza) načrtujejo: 
 

690 EU Mehanizem za okrevanje in odpornost (RRF) 
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i) sredstva za pokrivanje davka na dodano vrednost za projekte in ukrepe vključene v NOO  
ii) preostala sredstva za projekte in ukrepe (za celovito izvedbo) iz NOO, ki ne bodo v celoti 

financirani iz sredstev NOO. 
 
 
 
4. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB 
 
B Račun finančnih terjatev in naložb bilanca 

 
Namen, za katerega se namenjajo sredstva Računa finančnih terjatev in naložb oz. Bilance B v 
osnovi določa 11. člen ZJF: V računu finančnih terjatev in naložb se izkazujejo…vsa sredstva 
danih posojil ter za nakup kapitalskih naložb oziroma se v bilanci izkazujejo izdatki za dana 
posojila, nakup naložb v pravne osebe in drugih finančnih naložb ter unovčena poroštva.  
 
Podobno kot za pravice porabe v Bilanci prihodkov in odhodkov oz. Bilanci A se tudi v Računu 
finančnih terjatev in naložb oz. Bilanci B pri izkazovanju izdatkov sledi proračunskemu načelu 
celovitega pokrivanja in hkrati na podlagi ZJF in ZIPRS omogoča izjema od navedenega načela. 
Slednje pomeni, da se tudi v Bilanci B viri sredstev in pravice porabe lahko razvrščajo kot 
integralna, EU ali namenska sredstva.  
 

PRIPRAVA PRORAČUNA IZVRŠEVANJE PRORAČUNA 
Pravice porabe, ki se namenjajo za posojila 
ter nakup kapitalskih naložb se zagotavljajo 
na postavkah sredstev bilance B različnih 
tipov: 
12 Dana posojila 
13 Povečanje kapitalskih deležev 
15 Dana posojila in povečanje kapitalskih 
deležev - z zakonsko omejitvijo višine 
151 Povečanje kapitalskih deležev – namenski 
vir 
2 Kupnine iz lastninskega preoblikovanja 
podjetij 
26 Dana posojila in povečanje kapitalskih 
deležev – proračun 
 
 
Določitev tipov proračunskih postavk v 
bilanci B je odvisna od opredelitve namena 
izdatkov na podlagi ZJF (11. in 74. člen), 
ZIPRS in področnih zakonov.    

Izvrševanje pravic porabe na različnih tipih 
postavk sredstev bilance B temelji na splošnih 
pravilih izvrševanja ob upoštevanju nekaterih 
posebnosti določenih v ZJF 
- 38. člen (3)…prerazporejanje sredstev med 

bilanco prihodkov in odhodkov, računom 
finančnih terjatev in naložb in računom 
financiranja ni dovoljeno. 

- 74. člen (1) Kupnina od prodaje kapitalskih 
naložb države oziroma občine se uporabi 
za odplačila dolgov v računu financiranja. 

- 74. člen (2) Ne glede na določbo prejšnjega 
odstavka se kupnina od prodaje kapitalskih 
naložb lahko uporabi: 

1. v skladu s posebnim zakonom ali 
zakonom, ki ureja izvrševanje 
proračuna za posamezno leto, ki določa 
drugačen namen porabe kupnine od 
prodaje določenih kapitalskih naložb; 
2. za nakup novega stvarnega ali 
finančnega premoženja države oziroma 
občine, če kupnina presega obseg 
sredstev, potrebnih za odplačilo dolgov 
v računu financiranja, ali če ni glavnic 
dolga, ki zapadejo v plačilo v 
proračunskem letu,… 
 

in  
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PRIPRAVA PRORAČUNA IZVRŠEVANJE PRORAČUNA 
 

ZIPRS (zagotavljanje sredstev za pridobivanje 
kapitalskih naložb države): 
- (1) Slovenski državni holding (v 

nadaljnjem besedilu: SDH) mora pred 
odločitvijo o odplačni pridobitvi kapitalske 
naložbe v last Republike Slovenije pridobiti 
potrditev ministrstva, da so v tekočem letu 
v proračunu zagotovljene pravice porabe v 
zadostni višini. 

- (2) Ministrstvo na podlagi sklepa SDH o 
odplačni pridobitvi kapitalske naložbe v 
last Republike Slovenije, družbi, v kateri bo 
Republika Slovenija pridobila naložbo, 
izvede izplačilo iz proračuna v roku, ki je 
za plačila obveznosti neposrednih 
uporabnikov proračuna določen… 

 
NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV 

PRIPRAVA PRORAČUNA IZVRŠEVANJE PRORAČUNA 

Večina vsebin, ki se financira iz sredstev 
bilance B v NRP uvrščajo v obliki ukrepov 
ali projektov tipa O – Ostalo. Projekti 
(so)financirani iz namenskih sredstev EU se 
razvrščajo po posebnih tipi projektov (glede 
na prednostno naložbo Operativnega 
programa).   
 
Vsebine, ki jih (so)financira račun finančnih 
terjatev in naložb se tudi načrtujejo kot 
projekt, če ustrezajo definiciji projekta 
(upoštevaje tudi namene in cilje sektorske 
zakonodaje), neodvisno od tipa proračunske 
postavke sredstev bilance B. 

Za izvrševanje ukrepov in projektov, ki se 
financirajo iz sredstev bilance B veljajo 
pravila ZIPRS iz člena Spremljanje in 
spremembe NRP ter PIPRS v poglavju 
9. Spremljanje in spreminjanje podatkov o 
projektih v NRP. 
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4.1. INTEGRALNA SREDSTVA 
 

8 Sredstva bilance B nadskupina  
 

20 Sredstva bilance B skupina  
 
 
 
 
 

Področni zakon: npr.  
• Zakon o javnih financah, 11. člen (Bilanca prihodkov in odhodkov, račun 

finančnih terjatev in naložb ter račun financiranja) 
(3) V računu finančnih terjatev in naložb se izkazujejo…vsa sredstva danih posojil…. 

 
Primer proračunske postavke:  
Problemska območja 
Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja in Uredba o izvajanju ukrepov 
endogene regionalne politike določata pogoje ter postopek financiranja na problemskih 
območjih z visoko brezposelnostjo. Med drugim programi spodbujanja konkurenčnosti 
problemskih območij vsebujejo tudi instrument mikrokreditiranja, ki je namenjen 
spodbujanju podjetništva na problemskih območjih. 
 
 
 
 
 

Področni zakon: npr.  
• Zakon o javnih financah, 11. člen (Bilanca prihodkov in odhodkov, račun 

finančnih terjatev in naložb ter račun financiranja) 
(3) V računu finančnih terjatev in naložb se izkazujejo…vsa sredstva danih 
posojil ter za nakup kapitalskih naložb.  

 
Primer proračunske postavke:  
Obveznosti do mednarodnih finančnih ustanov 
Povečanje zmožnosti delovanja mednarodnih finančnih institucij s sodelovanjem pri 
povečanju kapitala in rezerv le teh. Sredstva za plačilo dospevajočih obveznosti 
Republike Slovenije za vplačilo delnic in članskih vlog po sklepih o splošnih povečanjih 
kapitala in potrebna sredstva za vplačila delniških vlog, ki jih Republika Slovenija nasledi 
s tem zakonom, se zagotavljajo v proračunu Republike Slovenije za ustrezna leta. (Zakon 
o članstvu Republike Slovenije v Mednarodni banki za obnovo in razvoj, Mednarodni 
finančni korporaciji, Mednarodnem združenju za razvoj in Mednarodni agenciji za 
zavarovanje investicij). 

12 Dana posojila 

13 Povečanje kapitalskih deležev 
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Področni zakon: npr.  
• Zakon o javnih financah, 11. člen (Bilanca prihodkov in odhodkov, račun 

finančnih terjatev in naložb ter račun financiranja) 
(3) V računu finančnih terjatev in naložb se izkazujejo…vsa sredstva… za nakup 
kapitalskih naložb. 

 
Primer proračunske postavke:  
− Spodbujanje tehnološko razvojnih projektov - finančni inženiring  
Sredstva so namenjena izvrševanju ukrepov iz Slovenske industrijske politike za obdobje 
2014-2020 (SIP), Raziskovalne in inovacijske strategije Slovenije (RISS) in programskih 
dokumentov z namenom podpore tehnološko razvojnim projektom preko instrumenta 
finančnega inženiringa. Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je v sodelovanju 
s SID - Slovensko izvozno in razvojno banko, d. d., Ljubljana v letu 2013 oblikovalo 
"Ukrep finančnega inženiringa za spodbujanje razvoja malih in srednje velikih podjetij". 
V ta namen je pri SID banki za dobo 12 let od dneva črpanja prvega obroka sredstev 
državnega proračuna (v letu 2013), vzpostavljen posojilni sklad, za namen ugodnega 
dolžniškega financiranja mikro, malih in srednje velikih podjetij. 
− Povečanje kapitalskih naložb RS 
Ohranjanje ali povečevanje vrednosti finančnega premoženja države z dokapitalizacijo 
podjetij v državni lasti in nakupi naložb izhajajoč iz Zakona o pomoči za reševanje in 
prestrukturiranje gospodarskih družb v težavah, Zakona o poroštvu Republike Slovenije 
za zagotavljanje finančne stabilnosti v euroobmočju in Zakona o Slovenskem državnem 
holdingu (v obliki povečanja kapitalskih deležev v finančnih institucijah ter povečanja 
kapitalskih deležev v javnih podjetjih in družbam, ki so v lasti države ali občin). 
 
 

4.2. NAMENSKA SREDSTVA 
 

82 Namenska sredstva bilance B nadskupina  
 

22 Namenska sredstva bilance B skupina  
 
Namenska sredstva, ki se izkazujejo v Računu finančnih terjatev in naložb temeljijo na 74. členu 
ZJF (…kupnina od prodaje kapitalskih naložb države se lahko uporabijo v skladu s posebnim zakonom 
ali zakonom, ki ureja izvrševanje proračuna za posamezno leto, ki določa drugačen namen porabe 
kupnine od prodaje določenih kapitalskih naložb…) ter so lahko kot namenski prejemki še posebej 
pripoznani v ZIPRS. Na podlagi ZJF in ZIPRS odpiranje novih postavk ter vključevanje 
namenskih prejemkov in izdatkov v proračun omenja tudi PIPRS. 
 
 
 
 
 

Področni zakon: npr.  
• Zakon o javnih financah, 74. člen (Kupnina od prodaje kapitalskih naložb in 

vlog države in občin) 
(2)…se kupnina od prodaje kapitalskih naložb lahko uporabi: 

26 Dana posojila in povečanje kapitalskih deležev - proračun  

2 Kupnine iz lastninskega preoblikovanja podjetij  
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1. v skladu…zakonom, ki ureja izvrševanje proračuna za posamezno leto, ki določa 
drugačen namen porabe kupnine od prodaje določenih kapitalskih naložb;… 
• Zakon o uporabi sredstev pridobljenih iz naslova kupnine na podlagi zakona o 

lastninskem preoblikovanju podjetij, 7. člen: 
Kupnina se razporedi za posamezne namene v naslednji višini: 
- za tehnološke in razvojne projekte se ministrstvu, pristojnemu za gospodarstvo 

nameni 8,5% kupnine; 
- za ekološke investicije se Ekološko razvojnemu skladu Republike Slovenije 

nameni 8,5% kupnine; 
- za plačilo vojne odškodnine in odškodnine po zakonu o popravi krivic se skladu 

za poplačilo vojne odškodnine nameni 8,5% kupnine; 
- za regionalni razvoj in ohranjanje poseljenosti slovenskega podeželja se skladu 

za spodbujanje regionalnega razvoja in ohranitev poseljenosti slovenskega 
podeželja nameni 11,5% kupnine; 

- za razvoj malega gospodarstva se skladu Republike Slovenije za razvoj malega 
gospodarstva nameni 9,5% kupnine; 

- za sanacijo podjetij in gospodarstva se nameni 13% kupnine; 
- za spodbujanje in kreditiranje izvoza se nameni 25% kupnine; 
- za investicije v javni sektor gospodarstva se nameni 6% kupnine; 
- za ustvarjanje gospodarske osnove za avtohtoni narodni skupnosti se nameni 

2,5% kupnine ter 
- za poravnavo obveznosti upravičencem po zakonu o denacionalizaciji se nameni 

7% kupnine. 
ZIPRS:  
…. člen (namenski prejemki proračuna) 
Namenski prejemki v računu finančnih terjatev in naložb so skladno s 1. točko 
drugega odstavka 74. člena ZJF: 
2. kupnine od prodaje kapitalskih naložb, ki se v proračun za leto 2017 in za leto 

2018 vplačajo na podlagi ZUKLPP, se uporabijo za namene, določene v 
navedenem zakonu,…  

 
Primer proračunske postavke:  
− Sredstva za odpravo obveznosti upravičencem po zakonu o denacionalizaciji - 

Slovenski odškodninski sklad 
Za poprava krivic in odškodnine se del sredstev pridobi iz sredstev kupnin skladno s 7. 
členom Zakona o uporabi sredstev pridobljenih iz naslova kupnine na podlagi Zakona o 
lastninskem preoblikovanju podjetij (7% kupnine za poravnavo obveznosti upravičencem 
po zakonu o denacionalizaciji in 8,5% kupnine za plačilo vojne odškodnine in odškodnine 
po zakonu o popravi krivic). Sredstva odškodnin izplačuje SDH, d. d. v skladu z dinamiko 
nakazil, ki jo izvaja Ministrstvo za finance. 
− Dokapitalizacija sklada za spodbujanje regionalnega razvoja in ohranjanje 

poseljenosti slovenskega podeželja  
Namenska sredstva so namenjena razvojnim ukrepom Sklada za regionalni razvoj 
Slovenije (SRRS) za dosego ciljev na področju regionalnega razvoja in razvoja 
podeželja (11,5% kupnine se nameni za regionalni razvoj in ohranjanje poseljenosti 
slovenskega podeželja). 
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Področni zakon: npr.  
• Zakon o javnih financah, 74. člen (Kupnina od prodaje kapitalskih naložb in 

vlog države in občin) 
(2)…se kupnina od prodaje kapitalskih naložb lahko uporabi: 
1. v skladu…zakonom, ki ureja izvrševanje proračuna za posamezno leto, ki določa 
drugačen namen porabe kupnine od prodaje določenih kapitalskih naložb;… 
• Zakon o uporabi sredstev pridobljenih iz naslova kupnine na podlagi zakona o 

lastninskem preoblikovanju podjetij, 7. člen: 
Kupnina se razporedi za posamezne namene v naslednji višini: 
- …za sanacijo podjetij in gospodarstva se nameni 13% kupnine; 
ZIPRS:  
…. člen (namenski prejemki proračuna) 
Namenski prejemki v računu finančnih terjatev in naložb so skladno s 1. točko 
drugega odstavka 74. člena ZJF: 
1. glavnice vrnjenih posojil, danih za sanacijo podjetij in gospodarstva na podlagi 

7. člena Zakona o uporabi sredstev pridobljenih iz naslova kupnine na podlagi 
Zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij (Uradni list RS, št. 45/95, 34/96, 
60/99 – ZSRR, 22/00 – ZJS, 67/01 in 47/02; v nadaljnjem besedilu: ZUKLPP). 
Ti prejemki se v letih 2017 in 2018, do višine pravic porabe, predvidenih v 
finančnem načrtu ministrstva, ki je pristojno za sanacijo zadevnih podjetij in 
gospodarstva, v sprejetem proračunu uporabijo za izdatke za enak namen kot 
prvotno… 

 
Primer proračunske postavke:  
Sredstva za sanacijo podjetij in gospodarstva 
Sredstva so namenjena gospodarskim družbam, ki so zašle v poslovno - finančne težave 
strukturne narave in potrebujejo za izvedbo celovitega prestrukturiranja državno pomoč. 
V skladu s področno zakonodajo se izvaja sofinanciranje programov prestrukturiranja 
gospodarskih družb v težavah s krediti (npr. v obliki dana posojila privatnim podjetjem) 
in subvencijami. 
 
 

15 Dana posojila in povečanje kapitalskih deležev – 
z zakonsko omejitvijo  
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Področni zakon: npr.  
• Zakon o javnih financah, 11. člen (Bilanca prihodkov in odhodkov, račun 

finančnih terjatev in naložb ter račun financiranja) 
(3) V računu finančnih terjatev in naložb se izkazujejo…vsa sredstva… za nakup 
kapitalskih naložb. 

• Zakon o izgradnji, upravljanju in gospodarjenju z drugim tirom železniške 
proge Divača–Koper , 35. člen (uvedba pribitka):  
(1) Za zagotavljanje sredstev za financiranje gradnje drugega tira se na določenih 
odsekih cestninskih cest, kot so opredeljene v Zakonu o cestninjenju, uvede 
pribitek k cestnini. 

36. člen (namen pribitka): 
(1) Pribitek je namenski prihodek proračuna Republike Slovenije… 
(3) Do začetka obratovanja drugega tira Republika Slovenija vsako leto 
najkasneje do konca februarja vloži sredstva pribitka, ki so bila vplačana v 
proračun Republike Slovenije v preteklem letu, v osnovni kapital družbe… 

ZIPRS: 
…. člen (namenski prejemki proračuna) 
…prihodki iz dajatev po prvem odstavku 35. člena Zakona o izgradnji, upravljanju in 
gospodarjenju z drugim tirom železniške proge Divača–Koper (Uradni list RS, št. 
51/18; v nadaljnjem besedilu: ZIUGDT), ki se uporabijo za namene, določene v 
tretjem oziroma četrtem odstavku 36. člena navedenega zakona. 

 
 

4.3. SREDSTVA EVROPSKE UNIJE 
 
Tudi v bilanci B so za morebitno financiranje projektov skupnih evropskih politik (izkazovanje 
izdatkov za povratna sredstva) predvideni ločeni tipi postavk10 v: 
- nadskupini 83 EU sredstva bilance B / skupini 202 EU 14-20 - Kohezijska politika - 

bilanca B: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
10 Povratna sredstva kohezijske politike za obdobje 2014-2020 se izvajajo kot finančni instrumenti po principu 
sklada skladov.   

 
401 EU 14-20-Blc B-Vzhod - Evropski sklad za regionalni razvoj (ESRR) 
402 EU 14-20-Blc B-Vzhod - Evropski socialni sklad (ESS) 
403 EU 14-20-Blc B-Zahod- Evropski sklad za regionalni razvoj (ESRR) 
404 EU 14-20-Blc B-Zahod - Evropski socialni sklad (ESS) 
421 EU 14-20-Blc B - Kohezijski sklad (KS) 
 
 
 
 
 

151 Povečanje kapitalskih deležev – 
namenski vir  
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- nadskupini 84 Lastna udeležba bilance B / skupini 203 EU 14-20 - Kohezijska politika - 
bilanca B - slovenska udeležba: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

411 EU 14-20-Blc B-Vzhod - Evropski sklad za regionalni razvoj (ESRR) – 
 slovenska udeležba 
412 EU 14-20-Blc B-Vzhod - Evropski socialni sklad (ESS) – 
 slovenska udeležba 
413 EU 14-20-Blc B-Zahod- Evropski sklad za regionalni razvoj (ESRR) –  
slovenska udeležba 
414 EU 14-20-Blc B-Zahod - Evropski socialni sklad (ESS) – 
 slovenska udeležba 
431 EU 14-20-Blc B - Kohezijski sklad (KS) - slovenska udeležba 
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5. RAČUN FINANCIRANJA 
 
C Račun financiranja bilanca 

 
V Računu financiranja oz. Bilanci C se na podlagi 11. člena ZJF na proračunskih postavkah 
evidentirajo sredstva za odplačilo dolgov. Praviloma so vir sredstev integralna sredstva 
proračuna; v specifičnih primerih tudi namenska sredstva.   
 

5.1. INTEGRALNA SREDSTVA 
 

PRIPRAVA PRORAČUNA IZVRŠEVANJE PRORAČUNA 
Pravice porabe namenjene za odplačilo 
dolgov se zagotavljajo na tipih postavk 
sredstev bilance C: 
16 Odplačila glavnic 
25 Odplačilo glavnic - namenska sredstva 
 
Določitev tipov proračunskih postavk v 
bilanci C temelji na 11. členu ZJF (V 
računu financiranja se izkazujejo odplačila 
dolgov…) in 74. členu ZJF..    
 
Pri načrtovanju pravic porabe za potrebe 
zadolževanja je treba upoštevati še določila 
5. in 81. člena ZJF: 
- 5. člen (1) Obseg zadolževanja in vseh 

predvidenih poroštev države ter obseg 
zadolžitve javnega sektorja na ravni 
države v posameznem letu, drugi 
elementi, ki jih določa ta zakon, in 
posebna pooblastila vladi in 
ministrstvu, pristojnemu za finance, pri 
izvrševanju proračuna za posamezno 
leto, se določijo z zakonom o 
izvrševanju državnega proračuna. 

- 81. člen (1) Država se za izvrševanje 
državnega proračuna v tekočem 
proračunskem letu lahko zadolži doma 
in v tujini do višine primanjkljaja 
bilance prihodkov in odhodkov, računa 
finančnih terjatev in naložb in odplačila 
glavnic dolga, ki zapadejo v plačilo v 
tekočem proračunskem letu in do 
višine, potrebne za odplačilo glavnic 
dolga državnega proračuna, ki 
zapadejo v plačilo v prihodnjih dveh 
proračunskih letih. 

 

Izvrševanje pravic porabe na različnih tipih 
postavk sredstev bilance C temelji na splošnih 
pravilih izvrševanja ob upoštevanju nekaterih 
posebnosti določenih v ZJF: 
- 38. člen (3)…prerazporejanje sredstev med 

bilanco prihodkov in odhodkov, računom 
finančnih terjatev in naložb in računom 
financiranja ni dovoljeno. 

- 39. člen (Prerazporejanje sredstev za 
odplačila dolga, stroškov, povezanih z 
zadolževanjem, in poroštev) 

- 39. člen (1) Obveznosti iz državnega 
dolga,…se poravnavajo ne glede na 
sredstva, ki so za ta namen izkazana v 
posebnem delu proračuna. 

- 39. člen (2) Ne glede na določbo tretjega 
odstavka 38. člena lahko vlada 
prerazporedi sredstva za pokrivanje 
obveznosti iz prejšnjega odstavka iz 
bilance prihodkov in odhodkov. 

- 32. člen (3) Ne glede na …so plačilni roki 
lahko krajši za plačila: 

11. povezana s servisiranjem javnega 
dolga…, vključno z likvidnostnim 
zadolževanjem…, 
 

in  
 

ZIPRS (prerazporeditev sredstev med izkazi) 
(1) Ne glede na tretji odstavek 38. člena 
ZJF lahko ministrstvo za finance za namen 
servisiranja javnega dolga samostojno 
prerazporedi pravice porabe iz računa 
finančnih terjatev in naložb v račun 
financiranja v višini manjkajočih pravic 
porabe za odplačilo glavnic dolga… 
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NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV 

PRIPRAVA PRORAČUNA IZVRŠEVANJE PRORAČUNA 
Sredstva namenjena odplačilu glavnic se v 
NRP praviloma spremljajo v obliki ukrepov 
tipa O – Ostalo. 
 
Praviloma se izdatki za odplačevanje 
obveznosti iz naslova glavnic za najeta 
posojila načrtujejo na ukrepih. Vendar je 
odločitev, na katerem elementu NRP – ukrep 
ali projekt – načrtovati odplačila dolga 
odvisna tudi od specifičnosti posojila. 

Za izvrševanje ukrepov in projektov NRP, ki 
se financirajo iz sredstev bilance C veljajo 
pravila ZIPRS iz člena Spremljanje in 
spremembe NRP ter PIPRS v poglavju 
9. Spremljanje in spreminjanje podatkov o 
projektih v NRP. 
 
 
 

 
 

 
 
 

9 Sredstva bilance C nadskupina  
 

30 Sredstva bilance C skupina  
 
 
 
 
 
Pravice porabe integralnih sredstev, financiranih iz nenamenskih prejemkov državnega 
proračuna, ki so namenjene servisiranju dolga, se izkazujejo na tipu proračunske postavke 16 
Odplačila glavnic.  
 

5.2. NAMENSKA SREDSTVA 
 

92 Namenska sredstva bilance C nadskupina  
 

32 Namenska sredstva bilance C skupina  
 
 
 
 
 

Področni zakon: npr.  
• Zakon o javnih financah, 74. člen (Kupnina od prodaje kapitalskih naložb in 

vlog države in občin) 
(1) Kupnina od prodaje kapitalskih naložb države oziroma občine se uporabi za 
odplačila dolgov v računu financiranja.  

 
Primer proračunske postavke:  
Odplačila dolga iz kupnine od prodaje kapitalskih naložb 
Namenski prejemki iz naslova kupnin od prodaje kapitalskih naložb države (npr. prodaja 
NKBM) se namenijo za odplačila dolgov v računu financiranja (npr. za odplačila glavnice 
vrednostnih papirjev, izdanih na domačem trgu). 
 

16 Odplačila glavnic 

25 Odplačila glavnic – namenska sredstva 
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6. PRILOGE 
 
Priloga 1: Načrtovanje v obliki projektov za določene tipe postavk (Bilanca odhodkov)  
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Nadskupina tipov 
postavk

Skupina tipov postavk Tip postavke Načrtovanje na projektu
* Vsebine, ki jih (so)financira proračun se 
načrtujejo kot projekt, ker ustrezajo 
definiciji projekta, ne glede na vir 
financiranja!

1 Integralna sredstva 01 Integralna sredstva 1 Odhodki proračuna

100 Integralna sredstva - COVID-19 200 Odhodki proračuna - COVID-19 - 
redne pravice porabe

2 Namenska sredstva 02 Namenska sredstva 11 Prispevki in pristojbine z 
zakonsko omejitvijo višine
18 Sredstva najemnine
23 Vplačane tiskovine
36 Nadomestilo za dodelitev 
služnostne pravice ali ustanovitev 
stavbne pravice

PROJEKT

39 Namenska poraba kupnin od 
prodaje kapitalskih naložb RS
5 Prodaja in zamenjava stvarnega 
premoženja
6 Lastna dejavnost
7 Sredstva odškodnin iz zavarovanja 
premoženja
9 Prispevki in pristojbine
94 Sredstva od prodaje emisijskih 
kuponov

04 Druge donacije 203 Odhodki proračuna - COVID-19 
donacije
30 Donacije PROJEKT

3 EU sredstva 072 EU 14-20 - Kohezijska politika 701 EU 14-20-Vzhod- Evropski sklad 
za regionalni razvoj (ESRR)

PROJEKT

702 EU 14-20-Vzhod- Evropski 
socialni sklad (ESS) 

PROJEKT

703 EU 14-20-Zahod- Evropski sklad 
za regionalni razvoj (ESRR)

PROJEKT

704 EU 14-20-Zahod- Evropski 
socialni sklad (ESS) 

PROJEKT

705 EU 14-20 - Pobuda za 
zaposlovanje mladih (PZM)

PROJEKT

721 EU 14-20 Kohezijski sklad (KS) PROJEKT
074 EU 14-20 - Kohezijska politika - 
COVID-19

706 EU 14-20-Vzhod-Evropski sklad 
za regionalni razvoj (ESRR) - COVID-

PROJEKT

707 EU 14-20-Vzhod-Evropski 
socialni sklad (ESS) - COVID-19

PROJEKT

708 EU 14-20-Zahod - Evropski sklad 
za regionalni razvoj (ESRR) - COVID-

PROJEKT

709 EU 14-20-Zahod-Evropski 
socialni sklad (ESS) - COVID-19

PROJEKT

726 EU 14-20 Evropski socialni sklad 
(ESS) - COVID-19 - ReactEU

PROJEKT

727 EU 14-20 Evropski sklad za 
regionalni  razvoj (ESRR) - COVID-19 
- ReactEU

PROJEKT

076 EU 21-27 - Kohezijska politika 762 EU 21-27-Vzhod - Evropski sklad 
za regionalni razvoj (ESRR)

PROJEKT

763 EU 21-27-Vzhod - Evropski 
socialni sklad (ESS)

PROJEKT

764 EU 21-27 - Zahod - Evrospki 
sklad za regionalni razvoj (ESRR)

PROJEKT

765 EU 21-27 - Zahod - Evropski 
socialni sklad (ESS)   

PROJEKT

766 EU 21-27 - Sklad za pravičen 
prehod (SPP)   

PROJEKT

767 EU 21-27 - Kohezijski sklad (KS)   PROJEKT
092 EU 14-20 - Kmetijska politika 741 EU 14-20 Razvoj podeželja PROJEKT

761 EU 14-20 Neposredna plačila PROJEKT
781 EU 14-20 Tržni ukrepi PROJEKT
821 EU 14-20 Ostali ukrepi v 
kmetijstvu

PROJEKT

861 EU 14-20 Evropski sklad za 
pomorstvo in ribištvo

PROJEKT

094 EU 14-20 - Kmetijska politika - 
COVID-19

742 EU 14-20 Razvoj podeželja - 
COVID-19

PROJEKT

096 EU 21-27 - Kmetijska politika 862 EU 21-27 Evropski sklad za 
pomorstvo, ribištvo in akvakulturo

PROJEKT

863 EU 21-27 Evropski kmetijski 
kl d

PROJEKT

122 EU 14-20 - Ostali programi EU 801 EU 14-20 Centralizirani in drugi 
programi EU

PROJEKT

34 Preneseno izvrševanje nalog PROJEKT
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124 EU 14-20 - Ostali programi EU - 
COVID-19

802 EU 14-20 Centralizirani in drugi 
programi EU - COVID-19

PROJEKT

126 EU 21-27 - Ostali programi EU 803 EU 21-27 Centralizirani in drugi 
programi EU

PROJEKT

162 EU 14-20 - Teritorialno 
sodelovanje (kohezijska politika)

881 EU 14-20 Teritorialno 
sodelovanje

PROJEKT

164 EU 21-27 - Teritorialno 
sodelovanje (kohezijska politika)

882 EU 14-20 Teritorialno 
sodelovanje

PROJEKT

4 Integralna sredstva - 
slovenska udeležba

05 Donacije - slovenska udeležba 931 FM 14-21 Norveški in EGP 
finančni mehanizem - slovenska 
udeležba

PROJEKT

073 EU 14-20 - Kohezijska politika - 
slovenska udeležba

711 EU 14-20-Vzhod- Evropski sklad 
za regionalni razvoj (ESRR) - 
slovenska udeležba

PROJEKT

712 EU 14-20-Vzhod- Evropski 
socialni sklad (ESS) - slovenska 
udeležba

PROJEKT

713 EU 14-20-Zahod- Evropski sklad 
za regionalni razvoj (ESRR) - 
slovenska udeležba

PROJEKT

714 EU 14-20-Zahod- Evropski 
socialni sklad (ESS) - slovenska 
udeležba

PROJEKT

731 EU 14-20 Kohezijski sklad (KS) - 
slovenska udeležba

PROJEKT

075 EU 14-20 - Kohezijska politika - 
slovenska udeležba - COVID-19

715 EU 14-20 - Vzhod- Evropski sklad 
za regionalni razvoj (ESRR) - 
slovenska udeležba - COVID-19

PROJEKT

716 Eu 14-20 - Vzhod - Evropski 
socialni sklad (ESS) - slovenska 
udeležba - COVID-19

PROJEKT

717 EU 14-20 - Zahod - Evropski 
sklad za regionalni razvoj (ESRR) - 
slovenska udeležba - COVID-19

PROJEKT

718 EU 14-20 - Zahod - Evropski 
socialni sklad (ESS) - slovenska 
udeležbe - COVID-19

PROJEKT

719 EU 14-20 Evropski sklad za 
regionalni  razvoj (ESRR) - slovenska 
udeležba - COVID-19 - ReactEU

PROJEKT

077 EU 21-27 - Kohezijska politika - 
slovenska udeležba

772 EU 21-27 - Vzhod - Evropski 
sklad za regionalni razvoj (ESRR) - 
slovenska udeležba

PROJEKT

773 EU 21-27 -  Vzhod - Evropski 
socialni sklad (ESS) - slovenska 
udeležba

PROJEKT

774 EU 21-27 - Zahod - Evropski 
sklad za regionalni razvoj (ESRR) - 
slovenska udeležba

PROJEKT

775 EU 21-27 - Zahod - Evropski 
socialni sklad (ESS) - slovenska 
udeležba

PROJEKT

776 EU 21-27 - Sklad za pravičen 
prehod (SPP) - slovenska udeležba

PROJEKT

777 EU 21-27 - Kohezijski sklad (KS) - 
slovenska udeležba

PROJEKT

093 EU 14-20 - Kmetijska politika - 
slovenska udeležba

751 EU 14-20 Razvoj podeželja - 
slovenska udeležba

PROJEKT

831 EU 14-20 Ostali ukrepi v 
kmetijstvu - slovenska udeležba

PROJEKT

871 EU 14-20 Evropski sklad za 
pomorstvo in ribištvo- slovenska 
udeležba

PROJEKT

095 EU 14-20 - Kmetijska politika - 
slovenska udeležba - COVID-19

752 EU 14-20 - Razvoj podeželja - 
slovenska udeležba - COVID-19

PROJEKT

097 EU 21-27 - Kmetijska politika - 
slovenska udeležba

872 EU 21-27 Evropski sklad za 
pomorstvo, ribišitvo in akvakulturo - 
slovenska udeležba

PROJEKT

873 EU 21-27 Evropski kmetijski 
sklad - slovenska udeležba

PROJEKT

123 EU 14-20 - Ostali programi EU - 
slovenska udeležba

811 EU 14-20 Centralizirani in drugi 
programi EU - slovenska udeležba

PROJEKT

125 EU 14-20 Ostali programi EU - 
slovenska udeležba - COVID-19

812 EU 14-20 Centralizirani in drugi 
program EU - slovenska udeležba - 
COVID-19

PROJEKT

127 EU 21-27 - Ostali programi EU - 
slovenska udeležba

813 EU 21-27 Centralizirani in drugi 
programi EU - slovenska udeležba

PROJEKT

163 EU 14-20 - Teritorialno 
sodelovanje (kohezijska politika) - 
slovenska udeležba

891 EU 14-20 Teritorialno 
sodelovanje - slovenska udeležba

PROJEKT

165 EU 21-27 - Teritorialno 
sodelovanje (kohezijska politika) - 
slovenska udeležba

892 EU 21-27 Teritorialno 
sodelovanje - slovenska udeležba

PROJEKT

5 Namenska sredstva 
finančnih 
mehanizmov

17 Namenska sredstva finančnih 
mehanizmov

921 FM 14-21 Norveški in EGP 
finančni mehanizem

PROJEKT

6 EU proračun vir 600 EU Mehanizem za okrevanje in 
odpornost (RRF)

690 EU Mehanizem za okrevanje in 
odpornost (RRF)

PROJEKT


	The European Commission makes direct financial contributions in the form of grants in support of projects or organisations which further the interests of the EU or contribute to the implementation of an EU programme or policy. Interested parties can apply by responding to calls for proposals(https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/tenders/grants_en).

