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Spoštovani naročnik POROČEVALCA, 

Na osnovi določil Zakona o davku na dodano 
vrednost (Ur. list 89/98) in Pravilnika o izvajanju 
zakona o davku na dodano vrednost (Ur. list 4/99) 
objavljamo, da je DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE 
SLOVENIJE, Šubičeva 4,1000 LJUBLJANA, davčni 
zavezanec za davek na dodano vrednost na 
podlagi prvega odstavka 76. člena zakona o davku 
na dodano vrednost. 

M 3 
Za nemoteno poslovanje po uvedbi davka 
dodano vrednost vam sporočamo podatke: 

matična številka : 5022924 
davčna številka : 21881677 
TRR : 01100-8450000512 

Izdajatelj glasila nadomešča s to izjavo uradn° 
pisno informacijo posameznim naročnikom- 

Uredništvo Poročevfl'c* 



Predi 
°9 zakona o 

množičnem vrednotenju 

NEPREMIČNIN (ZMVN) 

"rva obravnava - EPA 1503 - III 

Lada republike Slovenije 
P\/A . EVa- 
Številka- ^002-1611-0118 
Liublianp 460"30/2004-1 a' 07.10.2004 

določila*besed^6 ^'oven''e 'e na 93, rec'n' se'' dne 7-10.2004 

^PREM?č|\NN'K°NA ° MN0ŽIČNEM VREDNOTENJU 
ki gg 
^ržavnpSnia vPrvo obravnavo na podlagi 114. člena poslovnika 2bora Republike Slovenije. 

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 45. člena poslovnika 
Vlade Republike Slovenije in na podlagi 235. člena poslovnika 
Državnega zbora Republike Slovenije določila, da bodo kot 
njeni predstavniki na sejah Državnega zbora Republike 
Slovenije in njegovih delovnih teles sodelovali: 

dr.Dušan Mramor, minister za finance, 
Milojka Kolar, državna sekretarka na Ministrstvu za fi- 
nance, 
Marija Ferlež, sekretarka v Ministrstvu za finance, 
mag.Neva Žibrik, podsekretarka v Ministrstvu za finance. 

Mirko Bandelj, l.r. 
GENERALNI SEKRETAR 

P|VoLL0G ZAK0NA O MNOŽIČNEM 
hednotenju NEPREMIČNIN 

uVOD 

v °CENa stanja 
n 

F'ePub|jkj si 
ePramičnjn u 

oven'ii se za potrebe ocenjevanja vrednosti 
®,anovanP<urat)''a'0 s'ed®Ci zakoni in podzakonski akti: 
2V|<SES) ' Zakon <Uradnj list RS, št. 69/03 in 18/04- 
2akon o n 
^2/03) eprerriičninskem posredovanju (Uradni list RS, št. 

2ak°n o rk
eVldiraniu (Uradni list RS št. 11/2001), 

98-Us 54/nntliskih zemli'ščih (Uradni list RS, št. 59/96, 31/ 
°2, 110/02 7,"ZKm0' 68/00-US, 27/92-US, 58/02-ZMR-1, 67/ 

^UreP-1, 110/02-ZGO-1 in 36/03 in 55/03), 

Zakon o denacionalizaciji (Uradni list RS/I, št.27/91, Uradni 
list RS, št.56/92-US, 13/93-US, 31/93, 24/95-US, 1/97-US, 
20/97-RS, 23/97-RS, 41/97-US, 13/89-US, 65/98, 67/98. 76/ 
98, 83/98-US, 60/99-US, 66/00, 11/01-US in 54/02-US) 
Pravilnik o merilih in načinu za ugotavljanje vrednosti stanovanj 
in stanovanjskih hiš ter sistemu točkovanja (Uradni list SRS, 
št. 25/81, Uradni list RS/I, št.18/91-SZ, Uradni list RS, št.65/ 
99 in 69/03-SZ-1), 
Enotna metodologija za ugotavljanje vrednosti kmetijskega 
zemljišča in gozda (Uradni list SRS, št. 10/87 in 30/89), 
Navodilo o merilih za ocenjevanje vrednosti podržavljenih 
premičnin, nepremičnin, podjetij oziroma premoženja (Uradni 
list RS, št.23/92, 42/93-US, 65/93-US in 26/00), 
Odlok o načinu določanja vrednosti kmetijskih zemljišč, 
gozdov in zemljišč, uporabljenih za gradnjo, v postopku 
denacionalizacije (Uradni list RS, št.16/92 in 21/92), 
Pravilnik o metodologiji za ocenjevanje kulturnih spomenikov 
in naravnih znamenitosti (Uradni list RS, št.24/92), 
občinski odloki o povprečni gradbeni ceni in povprečnih 
stroških komunalnega urejanja zemljišča. 
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Po stanovanjskem zakonu se določi vrednost stanovanja, za 
katero se zaračunava neprofitna najemnina, na podlagi pravilnika 
o merilih za ugotavljanje vrednosti stanovanj in stanovanjskih hiš 
ter sistemu točkovanj, ki ga izda minister, pristojen za prostor za 
potrebe določanja neprofitnih najemnin. Vrednotenje stanovanja 
se lahko opravi na zahtevo lastnika ali najemnika. Stroške 
vrednotenja nosi tisti, ki je cenitev zahteval. 

S pravilnikom o merilih in načinu za ugotavljanje vrednosti 
stanovanj in stanovanjskih hiš ter sistemu točkovanja so določena 
merila in način za ugotavljanje vrednosti ter sistem točkovanja, 
metoda pa omogoča ugotavljanje vrednosti stanovanj, poslovnih 
prostorov v stanovanjski hiši ter stanovanjskih hiš. Vrednost po 
navedenem pravilniku se ugotovi tako, da se seštevek točk, s 
katerimi so ovrednoteni kakovost konstrukcije glede na čas 
izgradnje objekta, vrsta in kakovost stavbnega pohištva, vrsta in 
kakovost obdelave talnih in stenskih površin, vrsta in kakovost 
opremljenosti stanovanja oziroma poslovnega prostora z 
instalacijskimi napravami, vrsta in možnost rabe skupnih 
prostorov stavbe, kakovost toplotne in zvočne zaščite ter negativni 
vplivi na rabo stanovanja oziroma poslovnega prostora, pomnoži 
z vrednostjo točke in skupno uporabno površino stanovanja 
oziroma poslovnega prostora z uporabo naslednje enačbe: 

vrednost stanovanja = število točk x vrednost točke x 
uporabna stanovanjska površina x vpliv velikosti stanovanja 
(korekcijski faktor) x vpliv lokacije stanovanja. 

Za namene določanja neprofitne najemnine je vrednost točke 
določena s stanovanjskim zakonom. 

Isto točkovanje se uporablja tudi za vrsto drugačnih namenov 
določanja vrednosti nepremičnin. Med drugim za določanje 
vrednosti stanovanj v postopkih privatizacije na podlagi 
stanovanjskega zakona ter za določanje vrednosti stavb oziroma 
za določanje osnovne vrednosti stavb, ki so kulturni spomeniki, 
po predpisih o denacionalizaciji. Za potrebe denacionalizacije in 
privatizacije vrednost točke enkrat mesečno po določbah 
stanovanjskega zakona določi minister, pristojen za prostor. 

Isto točkovanje je podlaga tudi za določitev davčne osnove za 
odmero davka od premoženja po določbah zakona o davkih 
občanov (Uradni list SRS, št.36/88, 8/89, Uradni list RS, št. 48/90, 
8/91. 14/92, 7/93 in 18/96). Vendar se za potrebe odmere davka 
od premoženja pri vrednotenju upošteva vrednost točke, ki jo 
enkrat letno določijo posamezne občine, v skladu z 49. členom 
Zakona o financiranju občin (ZFO, Uradni list RS, št. 80/94, 56/ 
98, 79/99 - ZJF 89/99 - Odi. US). 

Merila in način za ugotavljanje vrednosti stanovanj in stanovanjskih 
hiš ter sistem točkovanja so torej podlaga za celo vrsto 
administrativnih načinov določanja vrednosti teh nepremičnin, v 
glavnem za različne javne namene, največkrat kot oblika določanja 
vrednosti za večje število nepremičnin istočasno. 

Za ocenjevanje vrednosti zemljišč navedena merila ne dajejo 
podlage. Način ocenjevanja vrednosti stavbnih zemljišč je za 
potrebe različnih predpisov določen različno. Za potrebe 
denacionalizacije zakon določa kriterije in postopke za ocenjevanje 
vseh vrst zemljišč, osnovno ceno pa veže na metodologijo, 
določeno s podzakonskim predpisom k temu zakonu, odlokom o 
načinu določanja vrednosti kmetijskih zemljišč, gozdov in zemljišč, 
uporabljenih za gradnjo, v postopku denacionalizacije. 

Metodo in postopke vrednotenja kmetijskih in gozdnih zemljišč 
za potrebe ugotavljanja ocenjene vrednosti teh zemljišč ob 
posamičnih cenitvah, ki jih opravijo cenilci kot cenitve v prometu 
s temi zemljišči in pri določanju pravične odškodnine ob razlastitvi 
ali prisilnem odvzemu zemljišča, zakon o kmetijskih zemljiščih 
predpisuje enotno metodologijo za ugotavljanje vrednosti kmetijskih 
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zemljišč in gozda. Vrednost kmetijskega zemljišča se d0'0^ ' 
njegova korist, ki se izraža v rodovitnosti zemljišča in z VP I 
ekonomskih dejavnikov. 

Tudi vse navedene metode vrednotenja zemljišč so adminislra^ 
in tako kot navedene metode ocenjevanja vrednosti stavbo2' ( 
delov stavb, slonijo predvsem na tehničnih poda' i 
nepremičninah, čeprav med elemente vrednotenja vse °a ^ 
drugačen način uvrščajo tudi nekaj tržnih značilnosti, k° 
tržne cene. 

jgjp 
Vsem navedenim metodam je zato mogoče očitati, da ne ^ 
prave podlage za tržno vrednotenje oziroma ocenjevale • 
vrednosti nepremičnin, ki je v razvitih ekonomijah edini sprele^ 
način za ocenjevanje vrednosti nepremičnin v pravnem Pr0 ^ 
vse bolj pa se tak način uveljavlja tudi za različne adrrtinis,ra j 
namene, npr. v primeru razlastitev in drugih oblik omejeva 
oškodovanja lastnine, za davčne namene itd. 

' j6 ^ 
Do uveljavitve zakona o nepremičninskem posredovanju 
posamične cenitve nepremičnin v pravnem prometu kot o j 
podlaga, tako za sodne kot druge cenilce, veljala t ^ 
metodologija za izračun prometne vrednosti stanovanjski*1 

stanovanj ter drugih nepremičnin, ki je določala natančne P°s ^ 
ugotavljanja »prometne« vrednosti stavbnih zemljišč in oD' ^ 
Tudi ta metoda je slonela predvsem na tehničnih elemen" . |(i 
je bila z uveljavitvijo navedenega zakona razveljavil .ji 
nadomeščena z obvezno uporabo standardov o ^ 
ocenjevanju nepremičnin, sprejetih na podlagi zakona o reVI|<0|je,v 

Zakon sicer dopušča možnost, da minister, pristojen za 0 ^ 
soglasju z ministrom, pristojnim za pravosodje in 
pristojnim za finance, z namenom udejanjanja načela posaf1 ^ 
ocenjevanja tržne vrednosti nepremičnin, lahko izda tudi p ^ 
predpis, ki ureja metodologijo posamičnega ocenjevani^ ,gI 
vrednosti nepremičnin, vendar lahko ugotovimo, da 
navedenimi spremembami kot osnovno izhodišče za poS 

ocenjevanje vrednosti nepremičnin v Sloveniji uvajajo sta 
tržnega vrednotenja. 

nrer#
iff 

Po zakonu o revidiranju ocenjevanje vrednosti nep|c Kilf 

opravlja pooblaščeni ocenjevalec vrednosti nepremičn' ^ji 
fizična oseba, ki je pridobila dovoljenje inštituta za °Pr .^ifl 
nalog pooblaščenega ocenjevalca vrednosti nepr® 
Ocenjevalec mora upoštevati slovenske poslovno-*' 0sl 
standarde (eden izmed njih je standard za ocenjevanje v^etods 

nepremičnin) ter na tej podlagi uporabiti ustrezne ^ 
ocenjevanja vrednosti nepremičnin (dohodkovno 
stroškovno /naložbeno/ metodo in tržno metodo). Pri oce J^jiJ 
vrednosti nepremičnin mora ocenjevalec poznati, raZLI^fil1 i 
pravilno uporabiti tiste metode oziroma tehnike oce"Lt#' ; 
vrednosti, ki so potrebne za strokovno neoporečno ocem' 
vrednosti nepremičnin. 

isč"' 
Metodi določanja vrednosti kmetijskih in gozdnih zei** 
podlagi zakona o kmetijskih zemljiščih se v strokovn' ^ 
priznava značilnost tržne metode ugotavljanja vrednosti' ^ 
navedena metoda za kmetijska in gozdna zemljišča s® ^ 
navaja kot metoda, obvezna za posamično ocenjevanje v 

kmetijskih in gozdnih zemljišč za različne namene. 
(jfl" 

V Sloveniji se torej za posamično ocenjevanje vr 

nepremičnin uveljavljajo tržne metode, ki pa zaradi zah|e .e/
( 

podrobnejšem ugotavljanju dejavnikov, ki vplivajo na °°e ^ 
tržno vrednost, niso primerne za ugotavljanje tržne v atjV 
večjemu številu nepremičnin naenkrat za različne adrt1'111 

javne potrebe, kot npr. za določanje davčne osnove za (j ^ 
davka na nepremičnine na podlagi njihove tržne 
množična informacija za nadzor drugih davčnih daiatev, P ,iz, k 
z nepremičninami, za potrebe statističnih spremljanj in a 



Jj^Ja za pripravo in prcsverjanje ukrepov zemljiške oz. 
kj (j0 

rs*e Politike itd. Za take namene je potrebno razviti metodo, 
nepr6°9°^ala določanje tržne vrednosti večjemu številu 

istočasno, vendar še vedno upoštevala strokovna 
zagot 

Ca tfžnega ocenjevanja vrednosti nepremičnin in obenem 
načei h . Pr'merno kakovost ocene za uveljavljanje temeljnih 
doigi avčnega sistema (pravičnost, enakost, preglednost, 
neprJ08'-) ter kakovostne analize in ukrepe v povezavi z 
"'fiožj- ICn'nam'- V svetu je za take namene uveljavljena metoda Cne9a vrednotenja nepremičnin. 

j 
razlogi za sprejem zakona 

Sloveniji še nimamo razvitega sistema množičnega 
n'egovo6n,a nePrem'čnin. Tak sistem oz. pravna podlaga za bo 0rn 

UVe'iavitev je nujno potrebna za zagotovitev metode, ki 
na pori| 

množično vrednotenje nepremičnega premoženja 
Orn0q...9' tržnih vrednosti za različne javne namene in s tem 
Uročil'3 izvaianie primerne davčna in prostorske politike na 
sP°dburn za90,avlja.la preglednost trga nepremičnin, 
lerom0 

a.azurnejše evidentiranje podatkov o nepremičninah 
tržnih v 

a uPorabo podatkov o trgu nepremičnin in ocenjenih 
drua ,ud' ^'m širšemu krogu zasebnih uporabnikov namene (npr.: zavarovanje posojil, najemi, prodaje itd.). 

^ Re 
Vredr!ot^''^' S|over|iji je uveljavljen sistem individualnega 
Posarn j - n'a" ie namenjen ocenjevanju tržne vrednosti 
uPoštev 00 nepremičnine (s3ingle-property appraisal) z 
Vrednote

an'ern Ze'° natančno izdelanih kriterijev. Tak način 
6n° nen 13 - dol9°trajen, zelo podroben, usmerjen samo na 
Vrednostirfrn'Čn'no in povezan z višjimi stroški ugotavljanja 
(iiass an 

er zato ni direktno primeren za množično vrednotenje 
opremi*praisa|), torej ocenjevanje vrednosti večjemu številu "em|cnm istočasno. 

med nh 
M fnnožič metodama v teoretičnih podlagah sicer ni. Tudi 
"^Harod nem vredno,eniu nepremičnin se upoštevajo sodobni, 
^ pa s0 

no uve|iavljeni pristopi tržnega vrednotenja nepremičnin, 
Slandard^ U'30ra'50 različnih izkustvenih ter statistično podprtih 
°ni09očai2lran''1 me,od' posplošeni na raven modelov, ki 
P0(1'agah °?

vredno,enje večjega števila nepremičnin na istih 
°Cenjene v 

metodo množičnega vrednotenja nepremičnin so 
Vr6dnoterijg

eclno_st' 2at0 mani natančne, a je metoda množičnega 
e9a vr 8,ro®'<ovno bistveno bolj učinkovita od individualnega 

Manjšo nat 
n°tenia posamične nepremičnine, kar opravičuje 

Orrienirno t
ančnost- poleg tega kot prednost metode lahko 

Vrednoter\jaUd-n'0no "Objektivnost, saj z enakim načinom 
PrirHGr|jjVo 

V
(
eč'99a števila nepremičnin na isti datum omogoča 

tl6pr6rničninarr|'
30cla,'<ov ° vrednost' med posameznimi 

Ve^isga šte\/r|eC'n0ten'e nePrGmičnin torej pomeni ocenjevanje 
t °

st°Pkov jn'8 neprerničnin na določen dan z uporabo standardnih 
^a, Tiedterri^ kClel0V do'0<^eri'^ s pomočjo statističnih ocen vpliva 
°'°čene ne '8- 'nd'v'dualno vrednotenje ocenjevanje točno 
n°^čnega 

prGm'^nine na določen dan. Vendar tudi metoda 
L°er>jevanja 

Vredno,en)a nepremičnin upošteva principe tržnega 
Og'a'i^anjnV|0dn°S,i' zat0 'e rezul,at množičnega vrednotenja kakoVostj 

a
rT^

n
|
a ocena tržne vrednost nepremičnine, odvisno 

aarađi značiino 
ne S'C6r pra08!1' me,ode množičnega vrednotenja nepremičnin, 
Premičninah' °ma uP°š*eva manjše število podatkov o 
se 

biva iz Sjs,' POm?mfc>nih za vrednotenje, da pa te podatke 
>istirn mod ?rna,.i^no vodenih evidenc o nepremičninah in da 

ra?
r8rničnjn c 0rn 'sto<^asno vrednoti večje število enakovrstnih 

^nalniško'nnVa.i2Vaian'e te me,ode običajno uporabljajo aisal). pr,i Postopki (CAMA-computer-assisted mass 

°kt°ber2004   

3. CILJI IN NAČELA ZAKONA 

Temeljni cilj zakona je uveljaviti pravno podlago za uvedbo sistema 
množičnega vrednotenja nepremičnin v Republiki Sloveniji, ki bo 
kot primerljiv sistem obstoječemu sistemu posamičnega 
ocenjevanja tržne vrednosti nepremičnin omogočil ugotavljanje 
tržnih vrednosti nepremičnin za različne upravne in druge javne 
namene, za katere je potrebno določiti vrednosti večjemu številu 
nepremičnin istočasno. Eden temeljnih ciljev je zato tudi uvedba 
sistema množičnega vrednotenja, ki se izvaja po načelih 
nevtralnosti, objektivnosti, strokovne neodvisnosti in preglednosti 
ter stroškovne učinkovitosti. 

S tem je dana možnost, da se za veliko različnih namenov, 
navedenih v uvodu, namesto obstoječih administrativnih metod 
določanja vrednosti nepremičnin ali dragega posamičnega 
ocenjevanja, uporabijo podatki o tržnih vrednostih nepremičnin, 
določenih z metodo množičnega vrednotenja, ki bo enotna za 
celotno državo. 

Najpogostejši primer uporabe te metode je seveda za davčne 
namene, kjer bo sistem uporabljen za določanje davčne, osnove 
za odmero davka na nepremičnine, s čimer se bo omogočilo 
uvedbo pravičnejšega sistema obdavčenja nepremičnin ter 
enakopravnejšo razporeditev davčnega bremena med 
zavezance. 

Vendar tuje izkušnje kažejo, da je metoda, v kolikor so njeni 
rezultati dovolj kakovostni glede na mednarodno uveljavljene 
standarde, uporabna tudi za številne druge namene, od 
zavarovalništva, hipotekarnega bančništva, statističnih analiz, 
upravljanja z nepremičninami v javnem interesu, izvajanja različnih 
politik, povezanih z nepremičninami itd. 

Pomembno je, da se sistem uveljavi na ravni celotne države 
enotno, zato je eden od temeljnih ciljev zakona vzpostavitev 
enotne, strokovno neodvisne in organizacijsko samostojne službe 
za izvajanje množičnega vrednotenja kot državnega organa. Kot 
temeljni cilj zakona pa je mogoče šteti tudi njegovo ambicijo, da za 
namene vrednotenja vzpostavi povezave z vsemi obstoječimi 
bazami s podatki o nepremičninah ter vzpostavi evidenco, v kateri 
bo mogoče opredeliti posamezne nepremičnine kot enote 
vrednotenja in iz katere bo mogoče pridobiti vse podatke o 
nepremičninah,pomembne za vrednotenje. Namen pa je tudi 
zagotoviti javni dostop do različnih podatkov o trgu nepremičnin, 
od tehničnih podatkov o nepremičninah in do podatkov o trgu 
nepremičnin in podatkov o tržnih vrednostih nepremičnin. 

Osnovno načelo zakona je vzpostaviti večnamenski sistem 
množičnega vrednotenja nepremičnin na ravni celotne države in 
zajeti v sistem množičnega vrednotenja nepremičnin vse 
nepremičnine, ki so praviloma lahko samostojen predmet 
pravnega prometa. 

4. PREDLAGANE REŠITVE 

Skladno z zakonom je sistem množičnega vrednotenja namenjen 
obdavčenju nepremičnin in drugim javnim namenom, v kolikor 
tako določa zakon. Predmet vrednotenja je usklajen s 
stvarnopravnim zakonikom in je določen kot zemljišče s 
pripadajočimi sestavinami, oziroma v primeru stavbe v etažni 
lastnini kot del stavbe v etažni lastnini s pripadajočim deležem 
skupnih delov. Zakon določa, da se v primeru stavbne pravice 
stavba in zemljišče vrednotita ločeno. Zakon opredeljuje 
nepremičnine, ki so predmet množičnega vrednotenja kot tiste 
nepremičnine, ki so evidentirane v katastrih. In sicer je kot 
zemljišče določena parcela, evidentirana v zemljiškem katastru, 
pripadajoče sestavine so omejene na stavbe, ki so evidentirane 
v katastru stavb, del stavbe v etažni lastnini pa kot del stavbe, 
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evidentiran v katastru stavb. Množično vrednotenje nepremičnin 
se bo torej izvajalo le za nepremičnine, ki jih bo mogoče identificirati 
na podlagi podatkov v zemljiškem katastru in katastru stavb. 

Zakon kot rezultat množičnega vrednotenja določi posplošeno 
tržno vrednost nepremičnine in kot tržno vrednost razume oceno 
cene, ki bi jo bil kupec pripravljen plačati, prodajalec pa voljan 
sprejeti, v primeru, da bi bila nepremičnina prostovoljno ponujena 
na konkurenčnem in odprtem trgu pod pogoji, ki so značilni za 
pošteno prodajo in naj bi se kupec in prodajalec obnašala 
racionalno in bila oba enako dobro obveščena o vseh potrebnih 
dejstvih, ki vplivajo na prodajo oziroma nakup nepremičnine. Z 
oznako »posplošena« pa opredeli, da je bila vrednost 
nepremičninam določena na podlagi modelov vrednotenja, ki sicer 
upoštevajo tržne pristope vrednotenja, vendar ugotovitve s 
pomočjo različnih izkustvenih in statističnih metod posplošijo 
oziroma poenotijo za večje skupine istovrstnih nepremičnin na 
točno določen datum. 

Zakon kot lastnike nepremičnin določi osebe, ki so kot lastniki 
evidentirane v zemljiškem katastru in katastru stavb. Ta je sicer 
povezan z zemljiško knjigo, vendar za nepremičnine, ki niso 
vpisane v zemljiško knjigo (velja predvsem za stavbe), kataster 
stavb kot lastnika stavbe v skladu s stvarnopravnim zakonikom 
določi lastnika zemljišča. Kljub temu je za potrebe izvajanja tega 
zakona zelo pomembna tekoča povezava katastrov z zemljiško 
knjigo, ki je pravno formalno edini pravi vir za določitev lastništva. 
Lastništvo na nepremičninah, evidentiranih v katastru stavb, pa 
se bo z uveljavitvijo sistema množičnega vrednotenja nepremičnin 
preverilo in uskladilo tudi skozi postopek razgrnitve podatkov 
katastra stavb, tekoče pa skozi možnost spreminjanja podatkov 
v katastru stavb s prijavo pravih podatkov. 

Zakon kot množično vrednotenje nepremičnin opredeli dva glavna 
postopka in sicer postopek generalnega vrednotenja in postopek 
pripisa vrednosti nepremičninam. 

Generalno vrednotenje obsega zahtevne naloge določanja 
modelov vrednotenja za skupine istovrstnih nepremičnin, 
ugotavljanje indeksov cen in indeksov vrednosti nepremičnin. 
Zakon ne opredeljuje skupin istovrstnih nepremičnin, saj se bodo 
te določale po potrebi, glede na značilnosti trga nepremičnin. Zato 
se predvideva, da se bodo skupine istovrstnih nepremičnin ter 
modeli zanje, objavljali kot predpis Vlade. Le za prvo vrednotenje 
zakon v prehodnih določbah že navaja skupine istovrstnih 
nepremičnin in kriterije za njihovo določitev.Taka rešitev je potrebna 
zato, da je mogoče z aktivnostmi zbiranja potrebnih podatkov o 
nepremičninah začeti takoj po uveljavitvi zakona. 

Glavni izdelek generalnega vrednotenja so modeli vrednotenja 
nepremičnin in določitev vrednostnih con. To sta glavna elementa 
za določitev vrednosti vsaki posamezni nepremičnini, ki je predmet 
vrednotenja, ki odražata vpliv posameznih dejavnikov oziroma 
faktorjev na vrednost nepremičnine. Posredno so v vrednotenje 
vključeni različni ekonomski, socialni, pravni in fizični dejavniki, 
ne le podatki o tržnih cena. Med ekonomske dejavnike poleg 
cene spadajo tudi podatki o trgu (cene, najemnine, stroški), podatki 
o namenski ali dejanski rabi nepremičnine itd.. Socialni dejavniki 
so na primer: rast populacije, raven dohodka te populacije in 
obseg in stroški javnih storitev itd.. Pravni dejavniki so kazalci 
usklajenosti prometa in upravljanja z nepremičninami s pravnimi 
normami in okviri. Fizični dejavniki pa so predvsem dejavniki okolja, 
prostora in lokacije, ter značilnosti posameznih nepremičnin, ki 
določajo vrednost posameznega zemljišča oziroma stavbe na 
različnih območjih države in lokalne skupnosti. 

Podlaga za preveritev in upoštevanje teh dejavnikov v postopkih 
množičnega vrednotenja nepremičnin je prava in ažurna 
informacija, ki je zapisana v različnih javnih evidencah o 
nepremičninah. 
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Opredelitev najpomembnejših dejavnikov oziroma 'aktt,rL 
vrednotenja ter opredelitev velikosti njihovega vpliva na vre 

nepremičnine sloni na uporabi enakih metod dela ko' ^ 
posamičnem vrednotenju nepremičnin. Model vrednoteni3' 
omogoča pripis vrednosti posamezni nepremičnini, se |a 

oblikuje s pomočjo stroškovnega (c:ost apporach), dohodkov" 
(income approach) in primerjalnega (sales comparison apPr°a jj 
pristopa. Kateri od pristopov bo uporabljen, je odvisno od aktiv 

trga posamezne vrste nepremičnin, od razpoložljivosti in kak" 
podatkov o trgu in sami nepremičnini itd. 

„uafii 
Primerjalni pristop (tudi: na tržnih primerjavah zasn van 
način, »sales comparison approach«): Na tržnih pri"1^3^ 
zasnovani način je pripomoček za vrednotenje, s kat ; 
primerjamo pretekle prodaje primerljivih nepremič"' 
obravnavano nepremičnino. V okviru tega načina uporab'^ 
metodo neposredne primerjave prodajnih cen p°c'0 f« 
nepremičnin. Ta metoda je učinkovita na aktivnih trgih. k| 
mogoče najti dovolj primerljivih prodaj in ustreznih podatkov2 .f 
S formulo lahko izrazimo primerjEilni pristop kot MV = Sc + ^ 
pri čemer je tržna vrednost nepremičnine (MV) določen3 . 
prodajna cena primerljive nepremičnine (Sc), koriS''® ^ 
seštevkom vseh popravkov cene zaradi razlik v kvaliteti, ve ^ 
in času prodaje med obema nepremičninama (ADJc). Ta f"®, 
je učinkovita na aktivnih trgih, kjer je mogoče najti dovolj P°. 
o prodajnih cenah in veliko podatkov o primerljivih nePre^'C,,aM( 
da se lahko izvedejo ustrezni popiravki cene zaradi razlik. 
aktivni trgi so npr. trg stanovanj, poslovnih prostorov i" < 
nezazidanih zemljišč. 

Jff 
Dohodkovni pristop (tudi: na donosu zasnovani 
come approach«): Na donosu zasnovan način tem ^ 
predpostavki, da je vrednost nepremičnine enaka 
vrednosti pravic do bodočega dohodka od nepremičnine v ^ 
tega načina uporabljamo za vrednotenje nepremičnin najp°9 
metodo direktne kapitalizacije. S formulo lahko 
dohodkovni pristop kot MV = l/R, pri čemer je tržna.vr|0prt' 
nepremičnine (MV), neto letni donos od nepremičnine (I)in ^ 
kapitalizacije (R). Napake, ki se lahko pojavijo pri določanju 
kapitalizacije, lahko povzročajo velike odklone od tržne v® 
nepremičnin. Ker ta metoda temelji na podatku o don ji 
nepremičnine, je primerna predvsem za vrednotenje P0 ^ 
nepremičnin, nujno pa potrebujemo za izvajanje te met£"" ^ 
stopnje kapitalizacije še podatke o najemninah in o 
poslovanja. 

drl05|P! 
Stroškovni pristop k vrednotenju (tudi: nabavnovre ^ 
način, »cost approach«): V okviru tega načina uP°ra

)0(joi< 

metodo amortiziranih reprodukcijskih stroškov. Za to "j® (jI 
potrebno oceniti tekoče reprodukcijske stroS ^|( 
nadomestitvene stroške) za izgradnjo novega objek' • 0# 
vrednosti se odštejejo stroški za odpravo pomanjkljiv05 ^^0)'' 
zastaranje, funkcionalno zastaranje in ekonomsko zas'a 

doda vrednost praznega zemljišča. S> poenostavljeno forrn . ^ 
izrazimo stroškovni pristop kot MV = LV + (RCN - D)- ^ 
je tržna vrednost nepremičnine (MV), vrednost nezaj0o^ 
zemljišča (LV), nadomestitveni stroški izgradnje P° ^jiv^ 
objekta (RCN) ter stroški za odpravo vseh vrst P0,lia i ^ 
(D). Pri tej metodi vrednotenja nepremičnin so Poi'eb°ifši^', 
tehnični podatki o nepremičnini, podatki o vrednosti zern'rI,itf 
gradbenih stroških in stroških za znižanje vrednosti nepr^ 
In je zato najbolj primerna za oceno nepremičnin, 
aktivnega trga, npr. industrijske nepremičnine. Zarad' ^ W 
števila potrebnih podatkov in le posredne naveza^ ^ 
uporabljamo to metodo izjemoma, le če ni mog°c 

nepremičnine po drugih dveh pristopih. 
dorj 

Po predlaganem zakonu se bodo modeli vrednotenji^' 
ločeno za posamezne skupine istovrstnih nePr 
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Pod 
kj gg°Lne'e ''odo skupine določene s podzakonskim predpisom, 
razvrš-° Spre'e,a v,ada. Načeloma se nepremičnine v skupine 
°ceni Ca'° ®'ede na njihovo najboljšo možno rabo. Pri posamičnem 
best 'u nepremičnine je najboljša možna raba (highest & 
in0|n

US6' definirana z kriteriji zakonsko dovoljene, fizično 
d°nos n "nančno izvedljive rabe, ki daje s kapitalizacijo ,noži

ovnajvečjo sedanjo vrednost. Te analize pa v postopku 
^kon^6®9 vrednotenja ni mogoče izvajati tako natančno. Zato 
(prazn 

oloća' da se bodo zemljišča brez pripadajočih sestavin 
njihov3 2ern'iišča) v skupine nepremičnin uvrščale glede na 
giecjg narnensko rabo, zemljišča s stavbami in deli stavb pa a njihovo dejansko rabo. 
^ ttodelnm 
ravni v se bodo določile za vse vrste nepremičnin vrednostne 
boo' ® _nostne tabele in vrednostne cone. V vrednostnih tabelah 
Vp|iv |Q, 0c®ni faktorji vrednotenja in količniki za izračun vrednosti. 

ac|je bo opredeljen skozi vrednostno cono. 
Ker 

9radnji modelov (generalno vrednotenje) za obsežne 
na Vs ,e' se bodo ti izvajali na vsakih nekaj let, zakon določa da 
neprem ? teta. V vmesnem obdobju se bodo vrednosti 
Vr6t)nostCn'nam' za katere bo analiza trga skozi določitev indeksa 
*akons|.' 

Pol<azala, da so se vrednosti v globalu povečale za 
torej Ud °. do|očen odstotek, prevrednotile. Prevrednotenje bo 
,r9u neprg'0V.a'° trende sprememb in ne kratkotrajnih nihanj na 

Doio^n 
nePrem -'e'da s,a za izvajanje sistema množičnega vrednotenja 
rri'nistrstICn'n pris,°ini ministrstvo, pristojno za finance, in 
lai0ge °' Pristojno za evidentiranje nepremičnin. Prvo izvaja 
Vr6c|note 

a,ne9a vrednotenja, torej oblikovanja modelov 
talcev 'a S^rl3' za izračunavanje indeksov cen kot statističnih 
^6vredn ? 'r.^U nePremičnin in indeksov vrednosti za potrebe 
Vrednosti° k"'3 vrednos,i' Zadolženo pa bo tudi za vodenje zbirke 
bo 2a d0i - bo branita podatke o modelih vrednotenja, skrbelo 

2 2ak 
canie strokovnih standardov množičnega vrednotenja 

Vređnoten
nom se določa, da bodo morali izvajalci generalnega 

°Cenjevan )a 'rnet' dolo^ena strokovna znanja na področju |a vr0dnosti nepremičnin. 
strstv0 

"Serije jp' 
pris'°ino za evidentiranje, bo zadolženo za zbiranje, 

Po,rebnih Vzdrzevanje vseh podatkov o trgu in o nepremičninah, wednos,i Oh vredno,enie ter za dejansko izvedbo pripisa 
Po'rebnih ,em bo izvajalo nadzor nad kakovostjo podatkov, 
riePremj(5njZa Vrednotenje, skrbelo za seznanjanje lastnikov 
Vrednos,i rv h o njihovih nepremičninah in s podatkom o 
Vr6đnot6nia 

nePremičnin. Ker bo v sistemu množičnega 
5iSvredno^?Žen U9°VOr le na podatke, ki so bili uporabljeni za 
v'

S,Vu tudi rv''' 'n ne na m°dele vrednotenja, bo to ministrstvo v 
re^notenja 'no za reševanje pritožb v sistemu množičnega 

^sist6tTlL| 
jalnih skun°^^ne9a vrednotenja je predvideno tudi sodelovanje 
sifVn'b upor u0St'' bodo v s's,ernu davka na nepremičnine ene 
Vr 

uPnosti t)3 rt
n'C p°datkov o vrednostih nepremičnin. Vse lokalne 

r0cjnotenja ° imele možnost podati pripombe na modele 
n''tl0V0 dokončno določitvijo in uradno objavo. 

i^tženo'm?3"^9 0 ,r9u nepremičnin in podatke o nepremičninah 
vr'

nistrstvo Dr'S,rs1v°' Pristojno za evidentiranje nepremičnin, bo 
°'6nia ^'S,.°'no 2a finance za izvajanje nalog generalnega 

rriQ
e9 teh pod ^'no Potrebnih podatkov pridobivalo iz tega vira. 

ev,?8lov' Po 3 pa bo za različne analize, potrebne za gradnjo 
c,er s pO,r0tli Pridobivalo podatke tudi iz drugih javnih 

vre °
n Podrobn°StC>VO''n'rni vPrašalnlki od lastnikov nepremičnin. 
°tenje 

0 opredeljuje vrste in vire podatkov za generalno 

Ministrstvo, pristojno za evidentiranje nepremičnin, bo z zakonom 
dobilo pravno podlago za vzpostavitev celovite evidence o 
nepremičninah, ki jo bo vodilo v okviru tim. distribucijskega okolja. 
V tem okolju bodo različnim uporabnikom na razpolago podatki iz 
evidenc, za katere je pristojno ministrstvo, pa tudi iz drugih javnih 
evidenc s podatki o nepremičninah, ki jih bo ministrstvo 
medsebojno povezovalo v distribucijskem okolju. Eden od 
pomembnih virov pridobivanja podatkov o nepremičninah, ki ga 
uzakonja ta zakon, pa je tudi vprašalnik za pripis vrednosti. Z njim 
se bodo od lastnikov pridobivali dodatni potrebni podatki o 
nepremičninah za vrednotenje. Izpolnjevanje vprašalnikov bo 
obvezno. Podatki iz vprašalnika se bodo vodili kot dodatni registrski 
podatki v katastru stavb. 

Posebej je urejeno pridobivanje podatkov o trgu nepremičnin, ki 
obsegajo podatke o prodajnih cenah in najemninah in to od 
nepremičninskih posrednikov, skozi odmero davka na promet 
nepremičnin, od notarjev ter od občin in upravnih enot. Podatki se 
bodo vodili v enotni evidenci, in bodo, razen osebnih podatkov o 
lastnikih, javno dostopni. 

Vrednotenje se bo izvajalo tekoče, kot bodo nastajali modeli 
vrednotenja. Z zakonom se določa, v katerih primerih se bo ob 
izvedbi vrednotenja, torej ob pripisu vrednosti, lastnike obvestilo 
o tem podatku. Načeloma bodo lastniki dobili obvestilo ob vsakem 
pripisu vrednosti, razen ko se bo vrednost spremenila zaradi 
prevrednotenja. Lastniki bodo imeli možnost po prejemu obvestila 
spremeniti podatke o njihovi nepremičnini, vendar v skladu s 
predpisi o evidentiranju nepremičnin. Podatke, pridobljene z 
vprašalnikom pa bodo lahko spreminjali le s prijavo spremembe. 

Zakon celoviteje ureja tudi evidentiranje nepremičnin saj določa 
obveznost evidentiranja za vse nepremičnine, tudi za 
nepremičnine, ki nimajo vseh uradnih dovoljenj. Neevidentiranje 
se ustrezno sankcionira. S tem bo dosežen namen celovitega 
zajema podatkov o vseh nepremičninah, tako za potrebe 
vrednotenja kot za druge namene, za katere se potrebuje podatke 
o nepremičninah. 

Pred prvim vrednotenjem se bo izvedla tim. razgrnitev podatkov 
o stavbah in delih stavb, s katero se bo vse lastnike obvestilo o 
podatkih o njihovih stavbah in delih stavb in se jim posredoval 
vprašalnik z dodatnimi podatki, potrebnimi za prvi pripis vrednosti. 
Obenem se bo vse lastnike stavb in delov stavb, ki tega obvestila 
ne bodo prejeli pozvalo, da sami izvedejo preveritev in vpis 
podatkov v kataster stavb ter posredujejo izpolnjen vprašalnik 
pristojnemu organu. 

Glede na oceno obsega potrebnih aktivnosti za pripravo podatkov 
za prvo vrednotenje zakon določa, da je mogoče prvo vrednotenje 
in pripis vrednosti izvesti v petnajstih mesecih po uveljavitvi 
zakona. Zato rok uveljavitve zakona pomembno vpliva na možnost 
začetka uporabe podatkov o tržni vrednosti nepremičnin za 
različne namene. 

5. PRIKAZ UREDITVE SISTEMA MNOŽIČNEGA 
VREDNOTENJA NEPREMIČNIN V NEKATERIH 
EVROPSKIH DRŽAVAH 

V predstavljenih evropskih državah se sistem množičnega 
vrednotenja nepremičnin uporablja v glavnem za določanje 
davčne osnove pri odmeri davka na nepremičnine, vendar je 
organizacija vrednotenja nepremičnin v različnih državah različna 
in je včasih tudi zgodovinsko pogojena. Ponekod spadajo v 
organizacijski strukturi službe oziroma agencije za vrednotenje 
nepremičnin pod Ministrstvo za finance ali pa so del geodetske 
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uprave, čeprav je treba pripomniti, da so ponekod tudi geodetske 
uprave del Ministrstva za finance (Španija, Italija, Francija), drugod 
pa so povsem ločene od Ministrstva za finance, 

DANSKA 

Sistem vrednotenja nepremičnin na Danskem je določen z 
zakonom o vrednotenju (DANISH VALUATION LAW, 1984). 
Vrednotenje nepremičnin se izvaja vsako leto od leta 1998. Pred 
tem letom so se nepremičnine ocenjevale vsake 4 leta. Vrednoti 
se posebej zemljišče in posebej stavbe, kjer se izključi vrednost 
opreme, strojev ali živine. Vrednost zemljišča je tržna vrednost 
samega zemljišča in je tudi osnova za zemljiški davek, medtem 
ko je vrednost nepremičnine določena kot vrednost stavbe in 
zemljišča skupaj. Gre za popolno vrednost kot polno tržno vrednost 
nepremičnine. Večji del danskih nepremičnin je ocenjeno po metodi 
prodajnih cen na podlagi statističnih podatkov o prodajnih cenah 
na kvadratni meter. Upoštevajo se eno-, dvo- in tridružinske hiše, 
vikendi ter etažna stanovanja. Centralna carinska in davčna 
uprava izračunava predloge za popolne vrednosti ob uporabi 
modelov, ki jih pridobi iz statističnih analiz. Komisije za vrednotenje 
pregledajo ocenjene vrednosti in popravijo določene spremembe, 
če je to potrebno. Ocene se naredijo za približno 1.500.000 
nepremičnin. Ostalo premoženje, to je približno 400.000 
nepremičnin, pa je ocenjeno na podlagi dohodkovne metode, kjer 
se kapitalizira ocenjeni letni rentni dohodek ali po stroškovni metodi, 
kjer je osnova za ocenitev strošek izgradnje. Ta zadnja metoda 
se uporablja samo za posebne stavbe, kjer nivo prodajnih cen ni 
znan. 

Organiziranost vrednotenja nepremičnega premoženja na 
Danskem se deli na dva dela, in sicer na eni strani so pritožbe, na 
drugi pa nadzor in ponovno vrednotenje. V primeru pritožb so 
komisije za vrednotenje sestavljene iz predsednika komisije in 
dveh cenilcev. Vse člane komisije imenuje minister za davke na 
priporočilo izbranih deželnih svetov. Za lokalnega cenilca ni 
potrebna posebna izobrazba, dovolj so le delovne izkušnje na 
tem delovnem mestu. Komisije za vrednotenje so tipično nevladne 
organizacije in so odgovorne za vrednotenje v svojem okrožju. 
Na Danskem imajo 224 okrožij, ki pokrivajo dele večjih občin ali 
eno oziroma več manjših občin. Za nadzor in ponovno vrednotenje 
pa je pristojen nacionalni davčni odbor, ki je sestavljen iz 
imenovanih predstavnikov političnih strank in večjih organizacij 
fer je obenem odgovoren za dajanje smernic za vrednotenje. 
Centralna carinska in davčna uprava je sekretariat Nacionalnega 
davčnega odbora, ki usklajuje vrednotenje ter daje navodila za 
metode in osnove vrednotenja za različne tipe nepremičnega 
premoženja. 

ŠVEDSKA 

Na Švedskem je vrednotenje nepremičnin zakonsko urejeno z 
zakonom o vrednotenju nepremičnin (REAL PROPERTY AS- 
SESSMENT ACT, 1979). Vse nepremičnine se vrednotijo na podlagi 
poštene tržne vrednosti kot vrednosti zemljišč in stavb v najboljši 
uporabi. Vse stanovanjsko premoženje je ocenjeno po primerjalno- 
prodajni metodi. Posebno v primeru eno- in dvodružinskih hiš, se 
ocenjena vrednost na splošno približuje predpisanem 75% nivoju 
tržne vrednosti v času ocenitve. S korektno popolno vrednostjo 
premoženja, posebej za zemljišča in posebej za stavbe, je 
dosežen celotni namen vrednotenja, kar velja tudi za eno- in 
dvodružinske hiše. Pri vrednotenju premoženja ni samoocenitve. 
Davkoplačevalci samo izpolnijo predpisane obrazce, kamor 
napišejo značilnosti premoženja. Na tej osnovi se lahko izračuna 
ocenjeno vrednost. Najbolj splošna metoda vrednotenja je seveda 
primerjalno-prodajna metoda. Za specifične tipe premoženja, kjer 
ne obstaja trg nepremičnin, se uporabljata metoda na podlagi 
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donosa oziroma metoda nadomestitvene cene. ip 
vrednost ni indeksirana in premoženje se prav tako vredno 
vsakih šest let, če ne pride do večjih sprememb pri vreo 
nepremičnin. Ocenjena vrednost je na primer relativno doB® 
približen vzorec vrednosti enodružinske hiše. Vrednotenje 
Državna davčna uprava skupaj s strokovnjaki držav" 
geodetskega urada. 

VELIKA BRITANIJA 

V Veliki Britaniji se vrednotijo stanovanjske nepremičnine 
in poslovne nepremičnine po splošnem zakonu o dav . 
lokalnem zakonu o stanovanjih (GENERAL RATE AC*T .j 
LOCAL GOVERNMENT AND HOUSING ACT 1=# 
Stanovanjske nepremičnine se vrednotijo s kapitalsko vre -aje 
poslovne nepremičnine pa z letno rentno vrednostjo. S'Cer^j 
osnova za vrednotenje kapitalska vrednost vsakega s,an°.jeji 
na določen datum, ko se stanovanja ocenijo. Vsako bival'5 f 
ovrednoteno glede na vrednostno listo, ki je sestavljen 
stopenj, in sicer od A do H. Kapitalske vrednosti so izfacU ^ 
glede na ocenjeni znesek vsakega bivališča, ki bi bilo pt°°° 
določen dan na odprtem trgu, pri čemer je najpomembnejši 

dan" 

lokacija, kjer se to bivališče nahaja. Za bivališče se štej©)0 

stanovanja, bungalovi in garsonjere pod pogojem, da se.t 
delno uporabljajo za družinske namene. Če je del premože l ^ 
primer, prizidek popolnoma ločen in s samostojnim vhod° ; 
prav tako šteje za ločeno bivališče. Mobilni domovi in ba

s|aK» 
letovanje se prav tako štejejo za bivališča, če pomenip ^ 
bivališča. Ostalo premoženje kot na primer večstanovanjs* ^ ?; 
ki si delijo kuhinjo in pralnico, se štejejo kot eno bivali® 
ocenjevanje obeh vrst premoženja je odgovorna Age° ^ 
vrednotenje (Valuation Office Agency), ki spada pod okrill® j 
Revenue Service oziroma Davčne uprave. Sicer pa se ta ? 
ukvarja tudi z vrednotenjem ostalih vrst premoženja za 
namene ter s svetovanjem pri vrednotenju premoženja 

da"'1' 

NIZOZEMSKA 
ilft 

Na Nizozemskem je vrednotenje urejeno z zakonom o 
nepremičnega premoženja (WET WAARDERING ONR ^ 

nezaz' id* 
ZAKEN, 1994). Vrednotenje obsega zazidano in ■—-gnj(i, 
nepremično premoženje ter posamezne dele nepref11^^ 
spadajo pod prvo ali drugo vrsto nepremičnega Prerrl ena^ 
Osnova za vrednotenje je dejanska tržna vrednost, oceni ^ 
dan vrednotenja. Ta vrednost pomeni ceno, ki bi bl ^ 
dosežena med ponujeno polno najemnino s strani prodal ^ 
najvišjo ponujeno ceno kupca. Primerna metoda vrednote11! ^ l 
na razpoložljivosti informacij, namena vrednotenja, 
tipa nepremičnine. V glavnem se uporablja metoda P" 
cen nepremičnin. 

S sprejetim zakonom je odpravljeno ponovno vrednotenj? 
ga občine določale s svojimi pravnimi akti vsakih 5 let' 5 f 
ponovnega vrednotenja veljal od občine do občine raZ j 
sedanji zakonodaji vse občine ponovno vrednotijo neP^0j (M 
vsake 4 leta. Obenem pa Nizozemska nima več ^ 
vrednotenja, po tržni vrednosti in po vrednosti na 
danes obstaja samo tržno vrednotenje. Vrednosti nepr® ^ J 
uporabljajo tako za določanje davčne osnove 
nepremičnine kakor tudi za določanje davčne osno* 
davkov, npr, za dohodnino in davek na b°gaslv

jrie f 
premoženje!). Vrednosti nepremičnin določajo ob 
nadzorom in kontrolo Zbornice za vrednotenje, ki je s® v/

f 

iz članov združenja občin, davčne uprave in zvefn3i 
kontrolnih uprav. Zbornica je odgovorna ministru za 1 

imenuje in razrešuje njene člane. 
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6 r^NA FINANČNIH POSLEDIC ZAKONA ZA uRZAVNI PRORAČUN 

^Duhr't6V zakona I30 imela finančne posledice v proračunu 
da b0 

il<e Slovenije. Pri oceni finančnih posledic je upoštevano, 
,nož 

2akon sprejet v začetku leta 2005. Zakon uvaja nov sistem cnega vrednotenja nepremičnin. 
2a • 
nep^Vaianis nalog s področja množičnega vrednotenja 
^ je treba dodatno zaposliti 42 strokovnjakov. Za 

"'inist''6 na'0^ 9eneralnega vrednotenja nepremičnin je treba na 
stro^ rs,VU' P^stojnem za finance, dodatno zaposliti 34 
nepre Vnja'<ov- Predvsem zaradi zagotavljanja podatkov o 
Odpra^n'^n'nah za namene pripisa vrednosti, koordiniranje 
podatR6 nesk|adij oziroma odpravljanje neskladja evidentiranih 
Vredn0°r ° nePrerničninah v evidencah, ki se uporabljajo pri pripisu 
iew 'er vodenje in vzdrževanje evidence trga nepremičnin 
*ap *na ministrstvu, pristojnem za evidentiranje nepremičnin, 
Zapos,'

1 dodatnih 8 strokovnjakov. Ocenjeno je, da dodatnih 
trebg ' ^ ne ')0 mogoče realizirati pred majem leta 2005, zato je 
dodgt a P'ače in stroške povezane z delom v letu 2005 zagotoviti 
itiinjg.1 200 milijonov tolarjev, od tega 170 milijonov tolarjev na 

^ifistrstVU' pristoinem za finance in 30 milijonov tolarjev na 
strošk6 

VU' pristoinem za evidentiranje nepremičnin. Za plače in 
3io ttli| 

Pcvezane z delom je treba vsako nadaljnje leto zagotoviti 
Zap0sil|0nov tolarjev od tega 260 milijonov tolarjev za dodatno 
'0|arjev

ne na ministrstvu, pristojnem za finance in 50 milijonov 
6videnti ^^'no zaposlene na ministrstvu, pristojnem za 

d6|0 
an'e nepremičnin. Za zagotovitev opreme in prostorov 

neprern
V-an'e or9anizacijske enote za generalno vrednotenje 

W'cn'n na ministrstvu, pristojnem za finance, ter drugih 
20og zJ 'n ma'er'a'nih pogojev za njeno delovanje bo treba v letu 
rni'i|onov°,OV''1 75 milijonov tolarjev, vsako nadaljnje leto pa 85 
Wstojn6

V tolar'ev- Zaradi dodatnih zaposlitev na ministrstvu, 
"laterigl^1 za ev'dentiranje nepremičnin, je treba za zagotavljanje 
batnih 5 po9°i0v za njihovo delovanje vsako leto zagotoviti 0 milijonov tolarjev. 

^ ^iprsvn 
nspremjč ,andardov in kriterijev za množično vrednotenje 
lri!leksov n'n' za uvedb° sistema ugotavljanja ter ugotavljanje 
VQ(ienje 

Cen 'n '^ksov vrednosti nepremičnin, za vzpostavitev, 
ra2iskave'n vzclrževanje zbirke vrednotenja nepremičnin, za 
Premic anal'ze ,r9a nepremičnin, za statistična poročila o 
Pri()obivan

lnatl' ,r9u nepremičnin in vrednostih nepremičnin, za 
'6r dr18 Poda,kov Prek vprašalnika za generalno vrednotenje 
S2« nal°9e. povezane z generalnim vrednotenjem 
"'6tu2ooglr]' '8 're'5a v ,e,u 2005 za90,0V''' 180 milijonov tolarjev, 
'"'lijonov t |6° miliionov 'olarjev, vsako nadaljnje leto pa okoli 200 
r,ePrerriičrv ar!ev- Za izvajanje nalog generalnega vrednotenja 
Pr6(lvsem T -8 ,reba za nabavo potrebne strojne opreme, 
5r°9ramS|<areznikov in podatkovnih polj ter licenc za standardna 

^'''ioriov °r0Cl'a za upravljanje z bazami, v letu 2005 zagotoviti olarjev, vsako nadaljnje leto pa 50 milijonov tolarjev. 

>oejo
S

D
,avbah 'n delih stavb, ki jih je geodetska uprava zbrala 

6
a VrQdnoten VeZ°Van'a obs,°iefiih evidenc, je treba pred uporabo 
^entiram nepremičnin preveriti. V enkratni akciji bodo vsem 
in rani Podatk stn'kom stavb in delov stavb po pošti poslani že 
D P^9',0 vnr -k' 'ih h00*0 le'" Preverili, popravili morebitne napake 
rtl°

cla'kov o a aln'ka dodali tiste podatke, ki so poleg temeljnih 
k n°žičn6ga nepr0mičninah is katastra stavb nujni za izvedbo 
9o°Pož,i Posr'r8Cln0'en'a nePremičnin. Ocenjeno je, da bo treba 

° VseboVaf
d°vat' prek 1'6 milijona pošiljk, od katerih jih bo 

D<r° ^ogoč0 8 ''S,0V' 10°/o pa z9°šćenk0 Ob predpostavki, da 
^'''^ifiriav^5 Po^0 Slovenije dogovoriti za 40% popust za 

8vi0entira
a h pisemskih pošiljk in da bo ministrstvo, pristojno nie nepremičnin, zagotovilo 200 zaposlenih za 

evidentiranje sprememb v obdobju šestih mesecev, je treba v 
letu 20(55 za pripravo pošiljk, poštnino, zagotavljanje pomoči pri 
izpolnjevanju vprašalnikov, evidentiranje sprememb in vodenje 
projekta zagotoviti najmanj 700 milijonov tolarjev v letu 2005 in 
100 milijonov tolarjev za evidentiranje prejetih podatkov v letu 
2006. 

Zaradi racionalnosti je smiselno stalno zagotavljanje nekaterih 
medsebojno povezanih podatkov iz različnih zbirk podatkov v 
večnamensko uporabnem distribucijskem okolju. Še posebej to 
velja za nekatere podatke, ki zaradi obstoječe ravni (ne) kakovosti 
med seboj niso enostavno povezljivi. Nujnost zagotovitve 
ustreznih podatkov za množično vrednotenje nepremičnin 
omogoča, da se začne z vzpostavitvijo večnamenskega sistema, 
saj bodo stroški začetka delovanja sistema relativno visoki, 
vendar enaki, kot če bi vzpostavili namenski sistem za vrednotenje 
nepremičnin. Za vzpostavitev in vzdrževanje večnamenskega 
distribucijskega okolja za namene generalnega vrednotenja, 
pripisa in izkazovanja vrednosti nepremičnin ter posredovanja 
podatkov uporabnikom v katerem se vodijo vzdržujejo in 
povezujejo podatki o nepremičninah in podatki evidence trga 
nepremičnin je treba v letu 2005 zagotoviti 100 milijonov tolarjev, 
v letu 2006150 milijonov tolarjev ter vsako nadaljnje leto 50 milijonov 
tolarjev. 

Ob prvem pripisu vrednosti, ki bo izvedeno za vse nepremičnine, 
je treba za obveščanje lastnikov nepremičnin o vrednosti 
nepremičnin v letu 2006 zagotoviti 300 milijonov tolarjev, vsako 
nadaljnje leto pa v povprečju 100 milijonov tolarjev. 

Za vodenje in vzdrževanje evidence trga nepremičnin, vodenje in 
vzdrževanje aplikacije za pripis vrednosti ter za odpravljanje 
neskladij podatkov v nepremičninskih evidencah je treba v letu 
2005 zagotoviti 80 milijonov tolarjev, v letu 2006 100 milijonov 
tolarjev, vsako nadaljnje leto pa 70 milijonov tolarjev. 

Zaradi reševanja problema nadomestitve podatkov o katastrskem 
razredu kmetijskih in gozdnih zemljišč, ki se bodo v sladu s predpisi 
o evidentiranju nepremičnin nehali voditi v zemljiškem katastru z 
letom 2007, z novim kazalcem proizvodne sposobnosti zemljišč, 
bonitetnimi točkami je treba za te namene v letu 2005 zagotoviti 
20 milijonov tolarjev. 

Za uvedbo sistema množičnega vrednotenja in prvi pripis 
vrednosti je treba v letih 2005 in 2006 zagotoviti 2.700 milijonov 
tolarjev. Za njegovo kasnejše delovanje je treba na letni ravni 
zagotavljati okoli 1.100 milijonov tolarjev. 

Direktnih prihodkov, razen skozi uporabo podatkov iz evidenc 
vrednotenja v skladu s tarifami o izdajanju podatkov množičnega 
vrednotenja nepremičnin, ki pa jih je pred začetkom izvajanja 
sistema težko oceniti, sistem ne predvideva. Posredno pa bo 
sistem množičnega vrednotenja prispeval k možnemu povečanju 
prihodkov iz naslova davka na nepremičnine, zmanjšanju 
možnosti neupravičenega znižanja davčne osnove pri davku na 
promet nepremičnin in drugih dajatvah, vezanih na vrednost 
nepremičnin. Na drugi strani pa bo sistem omogočal cenejše 
ugotavljanje vrednosti nepremičnin v različnih upravnih postopkih 
ter s tem zmanjšal odhodke proračuna. 

7. OCENA DRUGIH POSLEDIC 

Zakon nima drugih direktnih posledic, saj ne posega na področje 
drugih predpisov, razen v delu, kjer ukinja nekatere določbe 
Zakona o nepremičninskem posredovanju, vendar iste naloge, 
celo v bolj sistematični obliki, uvaja v svojih določbah. 
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II. BESEDILO ČLENOV 2.1. GENERALNO VREDNOTENJE 

1.SPLOSNE DOLOČBE 

1. člen 
(vsebina zakona) 

Ta zakon ureja ocenjevanje vrednosti (v nadaljnjem besedilu: 
vrednotenje) nepremičnin v Republiki Sloveniji na podlagi 
množičnega vrednotenja nepremičnin za namene obdavčenja in 
druge javne namene, določene z zakonom. 

2. člen 
(predmet vrednotenja) 

(1) Nepremičnina, ki se vrednoti po tem zakonu, je zemljišče s 
pripadajočimi sestavinami. 

(2) Kot zemljišče se šteje zemljiška parcela, evidentirana v 
zemljiškem katastru. 

(3) Kot pripadajoča sestavina zemljišča se šteje stavba, 
evidentirana v katastru stavb. 

(4) Če je stavba v etažni lastnini, se samostojno vrednoti del 
stavbe v etažni lastnini s pripadajočim deležem skupnih delov. 

(5) Kot del stavbe v etažni lastnini se šteje del stavbe, evidentiran 
v katastru stavb. 

(6) V primeru stavbne pravice se samostojno vrednotita zemljišče 
brez pripadajočih sestavin in stavba. 

3. člen 
(vrednost nepremičnin) 

Vrednost nepremičnin po tem zakonu je posplošena tržna 
vrednost (v nadaljnjem besedilu: vrednost), ugotovljena na določen 
datum s postopki in metodami množičnega vrednotenja 
nepremičnin. 

4. člen 
(lastniki nepremičnin) 

Za namene tega zakona se kot lastniki ali lastnice nepremičnin (v 
nadaljnjem besedilu: lastniki) štejejo osebe, ki so kot lastniki 
evidentirane v zemljiškem katastru in katastru stavb. 

2. MNOŽIČNO VREDNOTENJE NEPREMIČNIN 

5. člen 
(obseg množičnega vrednotenja nepremičnin) 

Množično vrednotenje nepremičnin obsega: 
1. postopek generalnega vrednotenja nepremičnin (v 

nadaljevanju: generalno vrednotenje), in 
2. postopek pripisa vrednosti k nepremičninam (v nadaljevanju: 

pripis vrednosti). 

6. člen 
(generalno vrednotenje) 

(1) Generalno vrednotenje je določanje modelov vrednot^ |f 
skupine istovrstnih nepremičnin, ugotavljanje indeksov 
indeksov vrednosti nepremičnin. 

(2) Skupine istovrstnih nepremičnin se določajo za zen# ^ 
stavbami in za dele stavb v etažni lastnini glede na dejansk0 

stavb, določeno s predpisi o evidentiranju nepremičnl ■ 
zemljišča brez pripadajočih sestavin pa glede na namensk0 

zemljišč, določeno s predpisi o urejanju prostora. 
ckuP'11' (3) Kriterije za razvrstitev nepremičnin v posamezne s » 

istovrstnih nepremičnin, podrobnejše skupine istoV-h# 
nepremičnin in modele vrednotenja za skupine istoV||njell, 

nepremičnin določi Vlada Republike Slovenije (v nada I 
besedilu: Vlada). 

7. člen 
(določanje modelov vrednotenja nepremič nin) 

^1 

(1) Modeli vrednotenja nepremičnin se določijo z nfl®t0 

množičnega vrednotenja nepremičnin. 

(2) Modeli vrednotenja nepremičnin obsegajo vrednosti® 
vrednostne tabele in vrednostne cone. 

•i Sk/ 
(3) Vrednostne ravni določajo razrede razponov vredno5 

istovrstnih nepremičnin. Vsaka vrednostna raven P°sa^! 

skupine istovrstnih nepremičnin ima določeno vrednost"0, 
Vrednostne tabele sestavljajo faktorji vrednotenja nePrenLjr# 
koeficienti, na podlagi katerih se pripiše vrednost neprerr" 

(4) Vrednostne cone predstavljajo območja, znotraj tfS' 
skupine istovrstnih nepremičnin enake značilnosti 
nepremičnin. Vrednostne cone se določi za vsako 
istovrstnih nepremičnin ločeno. Vsaki vrednostni coni " 
posamezno skupino istovrstnih nepremičnin ena ' 
tabela. 

 ..,    
nepremičnin določajo najmanj vsaka štiri leta. Vsako le'0 ^10" 
določanje modelov vrednotenje najmanj dveh skupi"1 |S 

nepremičnin. 

vre idn"5 

(5) Modeli vrednotenja se za posamezne skupine 

8. člen 
(metode množičnega vrednotenja nepre"11 

Hi"! 
(1) Metode množičnega vrednotenja nepremičnin so 
metode obdelave podatkov o trgu nepremičnin v skladu s 
posamičnega ocenjevanja tržne vrednosti nepremi<5nin' ^ 

(2) Metode omogočajo ugotavljanje značilnosti trga 

skupin istovrstnih nepremičnin in določitev tržne ^t!r 
večjemu številu nepremičnin na določen datum, z up0 

kriterijev kakovosti ocenjevanja vrednosti nepremi^0"1' 
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9. člen 
(izračun indeksov cen nepremičnin) 

I1) Indeks 
sprem cen nepremičnin se izračuna na podlagi ugotovljenih 

° cen nepremičnin. 

roke 2gr°'3nei®i način izračunavanja indeksov cen nepremičnin, 
'*račun indeksov ter način objave indeksov določi Vlada. 

(d i - 10- člen 1 oiočanje indeksov vrednosti nepremičnin) 
") Indeks 
skupine vrednosti nepremičnin se določa za posamezne 
P°c|atko\/S,OVrS,n'^ nepremičnin po vrednostnih conah na podlagi 
Vrednoten° 'nde'<sih cen nepremičnin in podatkov za generalno 
|2| 

način določanja indeksov vrednosti nepremičnin 
Pristoit,^ lnis,er oziroma ministrica (v nadaljevanju: minister), 

1 n 2a «nance. 
j?) inđeksp 

ance k vrednosti nepremičnin objavi minister, pristojen za 
^Prsrnič •S8 'ndeks vrednosti za posamezno skupino istovrstnih 
"iode|a 

n'n sPremeni za več kot 10 % od zadnje spremembe lroma od zadnje objave indeksa vrednosti. 

2. 2. PRIPIS VREDNOSTI 

11. člen 
. (pripis vrednosti) 
(1) pr- . 

>CinIedn°S,i je izračun vrednosti za posamezno 
^atkov ° na pocl'a9' modelov vrednotenja, indeksov vrednosti o nepremičnini, potrebnih za pripis vrednosti. 
Pripj 

Vređnotenira
eClnoS,i se izvede ob določitvi ali spremembi modelov 

^Tiem^h ^ °^'avi indeksov vrednosti nepremičnin ali ob Vredn0st Podatkov o nepremičninah, ki vplivajo na njihovo 

? S,a"ie pri ■ Vse nepremuPISan'^ vrednosti in podatkov za pripis vrednosti za n|ne se shrani na dan 31. decembra za tekoče leto. 

3 IZw£iALCI 'N NALOGE MNOŽIČNEGA vHEDNOTENJA NEPREMIČNIN 

'Sanje nain„ 12*'en l09 s področja množičnega vrednotenja 
nepremičnin) 

^'s,°ino j® vrGdn°tenje nepremičnin sta pristojni ministrstvo, 
Prerni4nin 3nce 'n "Ministrstvo, pristojno za evidentiranje 

1 6(lno'enja pris,°ino za finance, izvaja naloge generalnega 
Mravlja sf

Cer: 

2 nepr6rničnjn
andarcle 'n kriterije za množično vrednotenje 

3 PriPrav|ja ' 
4 u9°tav|ja jncjPrifd'a^a m°dele vrednotenja nepremičnin, 
5 ^Postavi vod Se C8n 'n inc'ekse vrednosti nepremičnin, 

n°'°ča sezna' 
m V2dr^uje zbirko vrednotenja nepremičnin, 

6 ®Premienjn 
m 2nani s področja množičnega vrednotenja 

28 raziskn, ■ 6 'n analize trga nepremičnin, 

7. pripravlja statistična poročila o nepremičninah, trgu 
nepremičnin in vrednostih nepremičnin, 

8. opravlja druge naloge, povezane z generalnim vrednotenjem. 

(3) Ministrstvo, pristojno za evidentiranje nepremičnin, izvaja 
naloge pripisa vrednosti, in sicer: 
1. pripisuje vrednosti nepremičninam, 
2. zagotavlja podatke o nepremičninah za namene pripisa 

vrednosti, 
3. vzpostavi, vodi in vzdržuje evidenco trga nepremičnin, 
4. obvešča lastnike nepremičnin o vrednostih nepremičnin, 
5. koordinira odpravo neskladij oziroma odpravlja neskladja 

evidentiranih podatkov o nepremičninah v evidencah, ki se 
uporabljajo pri pripisu vrednosti. 

13. člen 
(sodelovanje lokalnih skupnosti) 

(1) Pri generalnem vrednotenju sodelujejo lokalne skupnosti pri 
pripravljanju modelov vrednotenja. 

(2) Ministrstvo, pristojno za finance, pošlje predlog modelov 
vrednotenja lokalnim skupnostim in jih pozove, da v roku 30 dni 
od dneva prejema predloga podajo svoja mnenja, stališča in 
pripombe. 

(3) Ministrstvo, pristojno za finance, prejeta mnenja, stališča in 
pripombe prouči v skladu s standardi in kriteriji množičnega 
vrednotenja, ter utemeljena mnenja, stališča in pripombe upošteva 
pri dokončnem predlogu modelov vrednotenja. 

14. člen 
(pogoji za izvajanje nalog generalnega vrednotenja) 

(1) Naloge generalnega vrednotenja lahko izvajajo osebe, ki imajo 
najmanj visoko strokovno izobrazbo in izkažejo znanja s področja 
množičnega vrednotenja nepremičnin. 

(2) Znanja s področja množičnega vrednotenja nepremičnin so 
znanja, ki so obvezna za cenilce nepremičnin v skladu s predpisi 
o nepremičninskem posredovanju, ter dodatna znanja s področja 
množičnega vrednotenja nepremičnin. 

(3) Podrobnejši seznam potrebnih znanj s področja množičnega 
vrednotenja nepremičnin določi minister, pristojen za finance. 

4. PODATKI ZA MNOŽIČNO VREDNOTENJE 
NEPREMIČNIN 

15. člen 
(pridobivanje in prevzem podatkov za množično 

vrednotenje nepremičnin) 

(1) Podatki za množično vrednotenje nepremičnin so podatki za 
generalno vrednotenje in podatki za pripis vrednosti. 

(2) Upravljavci podatkov za množično vrednotenje nepremičnin, 
ki so pristojni za njihovo vodenje in vzdrževanja, morajo ministrstvu, 
pristojnemu za finance in ministrstvu, pristojnemu za evidentiranje 
nepremičnin, omogočiti prevzem teh podatkov brezplačno. 

(3) Tehnične pogoje za prevzem podatkov za množično 
vrednotenje nepremičnin zagotavljata ministrstvo, pristojno za 
finance in ministrstvo, pristojno za evidentiranje nepremičnin. 
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4.1. PODATKI ZA GENERALNO VREDNOTENJE 

16. člen 
(podatki za generalno vrednotenje) 

(1) Podatki za generalno vrednotenje so: 
podatki o vrednosti nepremičnin, 
podatki za pripis vrednosti, 
podatki evidence trga nepremičnin, 
agregatni ekonomski in socialni podatki, ki vplivajo na vrednost 
nepremičnin, in 
podatki, pridobljeni z vprašalniki za generalno vrednotenje. 

(2) Podatke o vrednosti nepremičnin, podatke za pripis vrednosti 
in podatke evidence trga nepremičnin ministrstvo, pristojno za 
finance, pridobiva od ministrstva, pristojnega za evidentiranje 
nepremičnin. 

(3) Agregatne ekonomske in socialne podatke, ki vplivajo na 
vrednost nepremičnin, ministrstvo, pristojno za finance, lahko 
pridobiva od organa, pristojnega za državno statistiko, in drugih 
upravljavcev javnih evidenc. 

(4) Druge podatke o nepremičninah, ki se ne vodijo v uradnih 
evidencah, pa so pomembni za generalno vrednotenje, 
ministrstvo, pristojno za finance, lahko pridobiva od lastnikov 
nepremičnin z vprašalnikom za generalno vrednotenje. 

(5) Vsebino vprašalnika iz prejšnjega odstavka predpiše minis- 
ter, pristojen za finance. 

(6) Podatke o lastnikih nepremičnin, ki jih od ministrstva, 
pristojnega za evidentiranje nepremičnin pridobi na podlagi tega 
zakona, lahko ministrstvo, pristojno za finance, uporablja le za 
namene generalnega vrednotenja, v skladu s predpisi, ki urejajo 
varstvo ali obdelavo osebnih podatkov, in smejo biti objavljeni 
samo v agregatni obliki. Pri varovanju, obdelovanju in hrambi teh 
podatkov mora ministrstvo, pristojno za finance, ravnati v skladu 
z zakonom, ki ureja to področje. 

(7) Ministrstvo, pristojno za finance, lahko podatke o naslovih 
lastnikov nepremičnin uporabi za pridobivanje podatkov o 
nepremičninah z vprašalnikom za generalno vrednotenje. 

4.2. PODATKI ZA PRIPIS VREDNOSTI 

17. člen 
(podatki za pripis vrednosti) 

(1) Podatki za pripis vrednosti so: 
1. podatki, ki se v skladu s predpisi o evidentiranju nepremičnin 

vodijo in vzdržujejo v zemljiškem katastru in katastru stavb, 
2. podatki, ki sa v skladu s predpisi o graditvi objektov in urejanju 

prostora vodijo in vzdržujejo v zbirki upravnih aktov, zbirki 
pravnih režimov in zbirki dejanske rabe, 

3. podatki, ki se v skladu s predpisi o kmetijskih in gozdnih 
zemljiščih vodijo in vzdržujejo v katastrih trajnih nasadov in v 
gozdno gospodarskih načrtih, 

4. podatki, pridobljeni z vprašalniki za pripis vrednosti. 

(2) Podatke iz druge točke prejšnjega odstavka ministrstvo, 
pristojno za evidentiranje nepremičnin pridobiva od ministrstva, 
pristojnega za prostor. 

(3) Podatke iz tretje točke prvega odstavka tega člena ministrstvo, 
pristojno za evidentiranje nepremičnin pridobiva od ministrstva, 
pristojnega za kmetijstvo in gozdarstvo. 

18. člen 
(vprašalniki za pripis vrednosti) 

■ sta^8tl 

(1) Podatki iz vprašalnikov za pripis vrednosti so podatki o s ;3 
in delih stavb, ki jih določi Vlada kot podatke, ki so p°tre. ^ 
pripis vrednosti, pa se v skladu s predpisi, ki urejajo eviden 
nepremičnin, ne vzdržujejo v katastru stavb. 

(2) Podatke iz prejšnjega odstavka ministrstvo, Pr's,0'rJjnia 
evidentiranje nepremičnin pridobiva od lastnikov nepr®171 ^j 
Kadar ima na nepremičnini lastninsko pravico več oseb ( ^ 
lastnina ali solastnina), lahko ministrstvo, pristojno za evide"' 
nepremičnin, pridobiva te podatke od kateregakoli sku" 
lastnika ali solastnika nepremičnine. 

(3) Ministrstvo, pristojno za evidentiranje nepremičnin, PoS^en^" 
vprašalnike za pripis vrednosti, kadar se določijo ali sPre 

modeli vrednotenja za posamezne skupine isto 
nepremičnin. 

. DOp^ 
(4) Lastniki nepremičnin so dolžni posredovati pravilne in r ^ 
podatke o nepremičninah ministrstvu, pristojnemu za evide 
nepremičnin, najkasneje v roku tridesetih dni od dneva P 
vprašalnika. 

(5) Podatki, ki jih posredujejo lastniki nepremičnin na P 
vprašalnikov za pripis vrednosti, se za namene pripisa vre ,Kia#s 

štejejo za pravilne in se evidentirajo v katastru stavb v s 

predpisi, ki urejajo evidentiranje nepremičnin. 

19. člen 
(vpis stavb v kataster stavb) 

(1) Lastniki stavb in delov stavb morajo evidentirati stavbe 
stavb v kataster stavb, ko stavba ali del stavbe izpolni p ^ 
evidentiranje po predpisih o graditvi objektov oziroma p° P 
o evidentiranju nepremičnin. 

stavb izl 
lastniki stavb in delov stavb tudi vprašalnik za pripis vre 
(2) Ob vpisu stavbe ali dela stavbe v kataster M 

(3) Če ministrstvo, pristojno za evidentiranje nepremifo1"1, s/ 
da stavba ali del stavbe ni evidentiran v katastru sta '_il 
evidentira podatke o stavbi ali delu stavbe v kataster 
tem obvesti lastnika. Z obvestilom mu posreduje tudi vp 
za pripis vrednosti. 

5. EVIDENCE MNOŽIČNEGA VREDNOTE^* 
NEPREMIČNIN 

20. člen 
(evidence) 

mno: 
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S povezovanjem podatkov, ki so bili uporabljeni za, \0i^\ 
vrednotenje nepremičnin in podatkov, ki so bili d trstv 
postopkih množičnega vrednotenja nepremičnin, 01 

prisojno za finance, vzpostavi, vodi in vzdržuje zbirko v 
nepremičnin, ministrstvo, pristojno za evidentiranje 
pa vzpostavi, vodi in vzdržuje evidenco trga nepre'7" 

21. člen 
(zbirka vrednotenja nepremičnin) ^ 

(1) V zbirki vrednotenja nepremičnin se vodijo in vzdržuj®^^ 
o modelih množičnega vrednotenja in sicer podatki o v 
ravneh, vrednostnih conah in vrednostnih tabelah ,er 

indeksih vrednosti nepremičnin. 

21. okt°" 



Pod; 
fini 

latke iz prvega odstavka tega člena ministrstvo, pristojno 
'ance, vodi in vzdržuje tako, da je zagotovljena štedljivost 
1e^ »eh podatkov. 

22. člen 
(evidenca trga nepremičnin) 

||| 
cenah, \8nca trga nepremičnin je zbirka podatkov o pogodbenih 
P'avnih naiemninah nepremičnin ter drugih podatkov iz listin o P°slih, določenih s tem zakonom. 
|^) ^ 

P°dat^6nc' ,r9a nepremičnin se vodijo in vzdržujejo naslednji 

2. Vr
a'.UrT1 sWenitve pravnega posla, 

3. vrst! pravnega posla, 
4. irt. nepremičnine, 

Zemr -"—°'jski podatki o nepremičnini kot so določeni v 
5. katastru in katastru stavb, 
6 cena ° nePremičnini, kot so določeni za pripis vrednosti, 

državr na'ernnina iz listine o pravnem poslu, in lanstvo ali država sedeža pogodbenih strank. 
Potjgji 

«nači|nne® 0 Pogodbenih cenah in najemninah nepremičnin in 
eWdi Jhostlh en,irani nepremičnin pridobiva ministrstvo, pristojno za 

iz po l|e nePremičnin: 
o 0 Pravnih poslih z nepremičninami, ki so bile podlaga 

na do . er° davka na promet nepremičnin in odmero davka 
Davčn ano vrednost (za nezazidana stavbna zemljišča), od 

^ *2 p0c,e uPfave Republike Slovenije, 
skleni 0 Pravnih poslih z nepremičninami, ki so bile 

3 družb nS Pr' nePremičninskih družbah, od nepremičninskih 

ie biia°dl:) 0 Pravnih poslih z nepremičninami, na podlagi katerih 
4 '2 najeSeS,avl'ena iavna listina, od notarjev, 

P°9odb n Poso^b, ki so evidentirane v registru najemnih ali drugi uradni evidenci, od občin in upravnih enot. 
' UPr . 

J^'nistrstvu lavc'. Podatk°v iz prejšnjega odstavka morajo 
6 ^0đatke brg

S,0jnemu za evidentiranje nepremičnin, posredovati 

'5'podrobn .. 
i^n in roke'S° VSet3ino P°datkov iz tretjega odstavka tega člena, 

Vzclrževan Posreclovanja podatkov ter vsebino in način vodenja 
/ eviđentira eVidence ,r9a nepremičnin določi minister, pristojen af'nance 

19 nePramičnin, v soglasju z ministrom, pristojnim 

°®VESTlLo o vrednosti in izkazovanje 
VREDNOSTI nepremičnin 

(obu • 23- č,en 
estilo o vrednosti nepremičnin) 

s5J*» „ 
!Nsn^Vr8dn°sti 

!1» Mini« 
s,nike o J0, Pristojno za evidentiranje nepremičnin, obvesti 

vr
9denen, dno(" 6ari°stl |,J^?i8u vrednosti, razen v primeru, ko se pripis 

&)Č, 

nepremičnin z obvestilom ob vsakem 

izvede ~ "ednos"' razen v primeru, ko se pripi samo zaradi upoštevanja indeksa vrednosti. 

• vrecJnosti izvede zaradi vpisa nepremičnine v 
"a ,,Prern«čnini Jka,as,er stavb, ali zaradi sprememb podatkov 
"epr

r8ctnost neDZem'''Skem ka,as,ru in katastru stavb, ki vplivajo 
* ob6rn^n'n. obv^"'"' ministrs'vo, pristojno za evidentiranje 
Postilo* 0 

0 vednosti nepremičnine posreduje skupaj 
v o nepre

V'3isu nePremičnine oziroma o spremembi mičnini v zemljiškem katastru in katastru stavb. 

(3) Obvestilo o vrednosti nepremičnine vsebuje: 
podatke o nepremičnini, uporabljene za pripis vrednosti 
(podatke za pripis vrednosti), 
podatke o vrednostni coni, vrednostni ravni in vrednostni 
tabeli, v katero je nepremičnina uvrščena, 
vrednost nepremičnine, 
navedbo predpisa, ki določa modele vrednotenja nepremičnin. 

(4) Lastniki nepremičnin, ki menijo, da v obvestilu o vrednosti 
nepremičnin navedeni podatki o nepremičninah ne izkazujejo 
dejanskega stanja, lahko: 

v skladu s predpisi, ki urejajo evidentiranje nepremičnin, 
sprožijo postopek evidentiranja sprememb podatkov o 
nepremičninah v zemljiškem katastru in katastru stavb, 
v skladu s predpisi, ki urejajo evidentiranje podatkov o 
nepremičninah, ki se vodijo v zbirki upravnih aktov, zbirki 
pravnih režimov, zbirki dejanske rabe, katastrih trajnih 
nasadov in gozdno gospodarskih načrtih, sprožijo postopek 
evidentiranja sprememb podatkov o nepremičninah v izvornih 
evidencah in dokumentih, ali 
če menijo, da podatki o nepremičninah, pridobljeni z 
vprašalnikom za pripis vrednosti, ne izkazujejo dejanskega 
stanja, ponovno izpolnijo vprašalnik za pripis vrednosti in ga 
posreduje na ministrstvo, pristojno za evidentiranje 
nepremičnin. 

24. člen 
(vodenje in izkazovanje podatkov o vrednosti 

nepremičnin) 

(1) Podatke o vrednosti nepremičnin vodi in vzdržuje ministrstvo, 
pristojno za evidentiranje nepremičnin tako, da je zagotovljena 
sledljivost sprememb teh podatkov. 

(2) Podatki o vrednosti nepremičnin se izkazujejo po predmetih 
vrednotenja iz 2. člena tega zakona. 

(3) Podrobnejši način izkazovanja podatkov o vrednosti 
nepremičnin in podatkov o nepremičninah, na podlagi katerih se 
izvede pripis vrednosti, določi minister, pristojen za evidentiranje 
nepremičnin. 

6. DOSTOP DO PODATKOV 

25. člen 
(dostop do podatkov) 

(1) Podatki iz evidence trga nepremičnin, podatki iz zbirke 
vrednotenja ter podatki o vrednosti nepremičnin so javni in se 
objavijo na svetovnem spletu. 

(2) Za vpogled in pridobivanje podatkov iz evidence trga 
nepremičnin in podatkov o vrednostih nepremičnin se plačajo 
stroški izdaje teh podatkov v višini, določeni v predpisu, ki ureja 
tarife za izdajanje geodetskih podatkov. 

(3) Državni organi, organi lokalnih skupnosti in nosilci javnih 
pooblastil, ki podatke potrebujejo za izvajanje upravnih nalog na 
podlagi zakona, podatke pridobijo brezplačno. 

(4) Ne glede na določbo drugega odstavka tega člena lahko 
nepremičninske družbe in notarji brezplačno vpogledujejo v 
podatke tistih nepremičnin, ki so jih posredovali v evidenco trga 
nepremičnin. 
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(5) Podatki iz prvega odstavka tega člena se skupaj s podatki o 
lastnikih nepremičnin izdajajo v skladu s predpisi, ki urejajo 
evidentiranje nepremičnin. 

7. KAZENSKE DOLOČBE 

26. člen 
(neposredovanje podatkov iz vprašalnika za pripis 

vrednosti) 

(1) Z globo od 20.000 do 50.000 tolarjev se kaznuje za prekršek 
lastnik stavbe ali dela stavbe, ki je fizična oseba, če v roku iz 
četrtega odstavka 18. člena tega zakona ne posreduje podatkov 
iz vprašalnika za pripis vrednosti. 

(2) Z globo od 200.000 do 500.000 tolarjev se kaznuje za prekršek 
iz prejšnjega odstavka lastnik stavbe ali dela stavbe, ki je pravna 
oseba ali samostojni podjetnik posameznik. 

(3) Z globo od 100.000 do 250.000 tolarjev se kaznuje za prekršek 
iz prvega odstavka tega člena odgovorna oseba pravne osebe 
ali samostojnega podjetnika posameznika. 

27. člen 
(nevpisovanje stavb v kataster stavb) 

(1) Z globo od 100.000 do 250.000 tolarjev se kaznuje za prekršek 
lastnik stavbe, ki je fizična oseba, ki stavbe ali dela stavbe ob 
izpolnitvi pogojev za njeno evidentiranje ne evidentira stavbe ali 
dela stavbe v katastru stavb v skladu s prvim odstavkom 19. 
člena tega zakona. 

(2) Z globo od 1.000.000 do 2.500.000 tolarjev se kaznuje za 
prekršek iz prejšnjega odstavka lastnik stavbe ali dela stavbe, ki 
je pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik. 

(3) Z globo od 500.000 do 1.250.000 tolarjev se kaznuje za 
prekršek iz prvega odstavka tega člena odgovorna oseba pravne 
osebe ali samostojnega podjetnika posameznika. 

28. člen 
(neposredovanje podatkov v evidenco trga 

nepremičnin) 

(1) Z globo od 100.000 do 500.000 tolarjev se kaznuje za prekršek 
odgovorna oseba v državnem organu ali samoupravni lokalni 
skupnosti, če ta organ ne posreduje podatkov v evidenco trga 
nepremičnin v skladu z določbami predpisa iz petega odstavka 
22. člena tega zakona. 

(2) Z globo od 100.000 do 250.000 tolarjev se kaznuje za prekršek 
iz prejšnjega odstavka upravljavec podatkov, ki je fizična oseba. 

(3) Z globo od 500.000 do 1.500.000 tolarjev se kaznuje za 
prekršek iz prvega odstavka tega člena nepremičninska družba 
ali notar, ki je pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik. 

(4) Z globo od 200.000 do 500.000 tolarjev se kaznuje za prekršek 
iz prvega odstavka tega člena odgovorna oseba pravne osebe 
ali samostojnega podjetnika posameznika. 

29. člen 
(neposredovanje dejanskih podatkov o stavban 

delih stavb po razgrnitvi) 
kfj#1 

(1) Z globo od 50.000 do 150.000 tolarjev se kaznuje za Pr ^ j 
lastnik stavbe ali dela stavbe, ki je fizična oseba, če v ' ^ 
petega in šestega odstavka 35. člena tega zakona ne 
dejanskih podatkov o stavbi ali delu stavbe v kataster 
oziroma ne posreduje pravilnih in popolnih podatkov iz vpras 
za pripis vrednosti. 

(2) Z globo od 300.000 do 600.000 tolarjev se kaznuje za Pr ^ 
iz prejšnjega odstavka lastnik stavbe ali dela stavbe, ki je P 
oseba ali samostojni podjetnik posameznik. 

(3) Z globo od 200.000 do 400.000 tolarjev se kaznuje za Pr ^ 
iz prvega odstavka tega člena odgovorna oseba pravne 
ali samostojnega podjetnika posameznika. 

kršeK 
(4) Z globo od 100.000 do 300.000 tolarjev se kaznuje za Pr^ j 
lastnik stavbe ali dela stavbe, ki je fizična oseba, če v .(j 
sedmega odstavka 35. člena tega zakona ne vpiše p°° ega 
stavbi ali delu stavbe v katastre stavb in ne posreduje izP0 ' 
vprašalnika za pripis vrednosti. 

(5) Z globo od 600.000 do 1.^00.000 tolarjev se kaZ""j^,H 
prekršek iz prejšnjega odstavka lastnik stavbe ali dela s 
je pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik. 

(6) Z globo od 400.000 do 800.000 tolarjev se kaznuje za P^-p 
iz četrtega odstavka tega člena odgovorna oseba pravne 
ali samostojnega podjetnika posameznika. 

8. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 

30. člen 
(obveznost izdaje izvršilnih predpisov) 

(1) Vlada izda predpis iz tretjega odstavka 6. člena tega 

s katerim določi kriterije za razvrstitev nepremičnin v P? tovrs®f 
skupine istovrstnih nepremičnin, podrobnejše skupin0 '^rSi(iip 

nepremičnin in modele vrednotenja za skupine 's . ^ 
nepremičnin, najkasneje v devetih mesecih po uvelja 
zakona. 

za"0"8 

(2) Vlada izda predpis iz drugega odstavka 9. člena tega^^ 
s katerim določi roke in podrobnejši način izračunavanj® ^ 
cen nepremičnin ter način objave, najkasneje v deveti 
po uveljavitvi tega zakona. 

(3) Minister, pristojen za finance, izda predpis iz druge_9a 

10. člena tega zakona, s katerim določi podrobnejši način 
indeksov vrednosti nepremičnin, in predpis iz tretjega 
14. člena tega zakona, s katerim določi podrobne! 
potrebnih znanj s področja množičnega vrednotenja neP 
najkasneje v treh mesecih po uveljavitvi tega zakona 

s0g»st 
(4) Minister, pristojen za evidentiranje nepremičnin, ^jta" 
ministrom, pristojnim za finance, izda predpis iz P0,eS.o 
22. člena tega zakona, s katerim določi podrobne^ j() fo^ 
podatkov iz tretjega odstavka istega člena, naC^eria 

posredovanja podatkov ter vsebino in način v 
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V?drževani=. Uveliavi evidence ,r9a nepremičnin, v treh mesecih po lvi ,ega zakona. 
Minist- 

PredpiSe ' Pristojen za evidentiranje nepremičnin, uskladi 
Tiesece ° ev'dentiranju stavb z določili tega zakona v roku šestih v Po uveljavitvi tega zakona. 
(6) v,ad 

^secih Usk'ad' tari'e za izdajanje geodetskih podatkov v treh Po uveljavitvi tega zakona. 

Javni 

31. člen 
(pridobitev znanj javnih uslužbencev) 

*0r
ajoD

už»enci, ki izvajajo naloge generalnega vrednotenja, 
k&zai/' al' 'zkazat' znanja iz drugega odstavka 14. člena 
'azen na naik3sneje v enem letu po začetku opravljanja nalog, 
Predpisi o n'' ^ S0 °')vezna za cenilce nepremičnin v skladu s 
'''jih i2|,_ nePrerničninskem posredovanju, katera morajo pridobiti 
"aiog. ati najkasneje v šestih mesecih po začetku opravljanja 

(raz 32- ćlen 

vrstitev nepremičnin za prvo generalno 
vrednotenje) 

"asli leđnje ° 9eneralno vrednotenje se nepremičnine razvrstijo v 
stano 

pine istovrstnih nepremičnin: 
stan *niske nepremičnine - stanovanja, 
s'aIovaniSke 

PoS|0°raniske nepremičnine - garaže, 
r p°slovnp nepremičnine - lokali, 

'"ductr ,nepremičnine - pisarne, 
' C?6 nepremičnine, 

9°zdne n nepremičnine. 
^Ijišča'®premičnine' in za Pozidavo. 

J k°l stan0 
J stav^

V^n'ske nepremičnine - stanovanja se štejejo si 
ij^ajo v n 

se v skladu z enotno klasifikacijo vrst objc^.^» 2740 Podrazrede 11210, 11221, 11222, 11300, 12120 in 

J) Kot stano 

g6'.ei° stavh'Va[1'ske nepremičnine - enostanovanjske stavbe se S8 V Skladu 7 on^nn l/laelfil/a^lin «/rct nhinl/im/ 
Podrazred 11100. 

stanov 
|ske nepremičnine - enostanovanjske stavbe, 

tint... 'ske nepremičnin« - naraže 

i stavbe 
objektov 

'r^ajo v ^_Kl se v skladu z enotno klasifikacijo vrst objektov 

fl4'Kot stan 
g!". s,avb n^Van'ske nepremičnine - garaže se štejejo stavbe in 
6v v n h6 V skladu z enotno klasifikacijo vrst objektov 
'tirana °,razr6c) 12420 in posamezna parkirna mesta, 

, na v ka»astru stavb. 
L1 Kot, 

^ s« ?.Vne nePremičnine - v ... OB v ... ■   - lokali se štejejo stavbe ali deli 
in i!?ra?rede z eno,no klasifikacijo vrst objektov uvrščajo 12, 12301, 12303, 12304, 12610, 12620, 12630 

li' *0t POcI 
v!Vb' Sp°,V?e.nepremičnine - pi: "Ni razr, ' skladu pisarne se štejejo stavbe ali deli 

z enotno klasifikacijo vrst objektov uvrščajo ede 1 p.. w"oino Kiasitikacijo vrst ob)ek 
(7)k 

11. 12201, 12202, 12203 in 12640 
se0' ln^striiskQ 

Pod, V skladu nePremičnine se štejejo stavbe ali deli stavb, 
'27it2retle l23n->eno,no klasifikacijo vrst objektov uvrščajo v 
2ao^' l27i4.io£J2410,12510' 1252°-1265°-12711^12712. 

kni' 

'4 1 57«J 1 t>J Iv, I CJCU, I CUJW, I C. / I I , \ C.! \ C. % 
' 2303O in-,.' 12721' 12312,22122,22223,22232,23010, m 23040. 

nski rabi omofin|epremićn'ne se štejejo zemljišča, ki so po 
iena kot kmetijska zemljišča in niso zemljišča 

za pozidavo, kot jih določa deseti odstavek tega člena, ter 
pripadajoči objekti, namenjeni kmetijski pridelavi. 

(9) Kot gozdne nepremičnine se štejejo zemljišča, ki so po dejanski 
rabi opredeljena kot gozdna zemljišča in niso zemljišča za 
pozidavo, kot jih določa deseti odstavek tega člena. 

(10) Kot zemljišča za pozidavo se štejejo zemljišča, ki niso 
pozidana zemljišča, so pa po namenski rabi opredeljena kot 
zemljišča znotraj območij pozidave ali kot zemljišča izven teh 
območij, a je bilo zanje izdano gradbeno dovoljenje. 

33. člen 
(prvi pripis vrednosti in obvestilo o vrednosti 

nepremičnin) 

(1) Prvi pripis vrednosti se za vse nepremičnine izvede najkasneje 
v roku petnajst mesecev od uveljavitve tega zakona. 

(2) Vse lastnike nepremičnin se z obvestilom najkasneje v dveh 
mesecih po opravljenem prvem pripisu obvesti o vrednosti njihovih 
nepremičnin. 

34. člen 
(podatki za prvi pripis vrednosti) 

Za prvi pripis vrednosti nepremičnin se uporabijo naslednji podatki: 
1. za stanovanjske nepremičnine - stanovanja: lokacija, površina, 

dejanska raba, leto izgradnje, leto obnove strehe, fasade, 
oken in inštalacij, število delov stavbe v stavbi, podatek o 
številu nadstropij v stavbi, nadstropje, v katerem leži 
stanovanje, vrsta stanovanja, vrsta ogrevanja, prisotnost 
dvigala, priključitev na vodovod, kanalizacijo, elektriko, plin. 
telefon in kabelsko televizijo, ter podatki o parceli oziroma 
več parcelah, na katerih stoji stavba. 

2. za stanovanjske nepremičnine - enostanovanjske stavbe: 
lokacija, površina, dejanska raba, leto izgradnje, leto obnove 
strehe, fasade, oken in inštalacij, podatek o številu nadstropij 
v stavbi, vrsta ogrevanja, vrsta enostanovanjske stavbe, 
podatek o montažni gradnji, priključitev na vodovod, 
kanalizacijo, elektriko, plin, telefon in kabelsko televizijo, ter 
podatki o parceli oziroma več parcelah, na katerih stoji stavba. 

3. za stanovanjske nepremičnine - garaže: lokacija, dejanska 
raba, vrsta garaže, ter podatki o parceli oziroma več parcelah, 
na katerih stoji garaža. 

4. za poslovne nepremičnine - lokali: lokacija, površina, dejanska 
raba, leto izgradnje, leto obnove strehe, fasade, oken in 
inštalacij, vrsta ogrevanja, prisotnost dvigala, priključitev na 
vodovod, kanalizacijo, elektriko, industrijski tok za moč, plin, 
telefon, računalniško mrežo in kabelsko televizijo, etaža, 
finalna obdelava tal, sten in stropa, prisotnost klima naprav, 
izložbeno okno in vhod iz ulice, ter podatki o parceli oziroma 
več parcelah, na katerih stoji stavba. 

5. za poslovne nepremičnine - pisarne: lokacija, površina, 
dejanska raba, leto izgradnje, leto obnove strehe, fasade, 
oken in inštalacij, vrsta ogrevanja, prisotnost dvigala, 
priključitev na vodovod, kanalizacijo, elektriko, telefon, 
računalniško mrežo in kabelsko televizijo, etaža, finalna 
obdelava tal, sten in stropa, prisotnost klima naprav, ter podatki 
o parceli oziroma več parcelah, na katerih stoji stavba. 

6. za industrijske nepremičnine: lokacija, površina, dejanska 
raba, leto izgradnje, leto obnove strehe, fasade, oken in 
inštalacij, način temeljenja, vrsta nosilne konstrukcije, raster 
med nosilnimi elementi, svetla višina, vrsta ogrevanja, 
prisotnost dvigala, priključitev na vodovod, kanalizacijo, 
elektriko, industrijski tok za moč, plin, tehnološki plin, 
komprimiran zrak, telefon, kabelsko televizijo, finalna obdelava 

0 kt{ 
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tal, sten in stropa, prisotnost klima naprav, dodatna izolacija, 
specialna kanalizacija ter podatki o parceli oziroma več 
parcelah, na katerih stoji stavba. 

7. za kmetijske nepremičnine: lokacija, površina, boniteta 
zemljišča, dejanska raba kmetijskih zemljišč ter podatki o 
trajnih nasadih. 

8. za gozdne nepremičnine: lokacija, površina, boniteta 
zemljišča, podatki o lesni masi, lesni zalogi ter podatki o pogojih 
spravila lesa. 

9. za zemljišča za pozidavo: lokacija, površina, podrobnejša 
namenska raba zemljišč za pozidavo, kot izhaja iz izvedbenih 
prostorskih aktov in podatek o gradbeni parceli. 

35. člen 
(pridobitev podatkov o stavbah in delih stavb za prvi 

pripis vrednosti) 

(1) Podatke o stavbah in delih stavb iz prejšnjega člena tega 
zakona ministrstvo, pristojno za evidentiranje nepremičnin, pridobi 
na podlagi razgrnitve podatkov o stavbah in delih stavb in z 
zajemom podatkov z vprašalnikom za pripis vrednosti. 

(2) Ministrstvo, pristojno za evidentiranje nepremičnin, mora 
začeti s postopkom razgrnitve najkasneje v dvanajstih mesecih 
po uveljavitvi tega zakona. 

(3) Ministrstvo, pristojno za evidentiranje nepremičnin, z javnim 
naznanilom obvesti lastnike stavb in delov stavb o začetku 
postopka razgrnitve podatkov. 

(4) Ministrstvo, pristojno za evidentiranje nepremičnin, najkasneje 
v roku trideset dni po objavi javnega naznanila z obvestilom obvesti 
lastnike stavb in delov stavb o vseh podatkih, ki so evidentirani v 
katastru stavb, in jim hkrati z obvestilom pošlje vprašalnik za 
zajem dodatnih podatkov o stavbah in delih stavb. V obvestilu 
ministrstvo, pristojno za evidentiranje nepremičnin, posebej 
označi, kateri podatki se lahko spremenijo le na način, določen s 
predpisi, ki urejajo evidentiranje nepremičnin, kateri podatki pa se 
lahko spremenijo oziroma dopolnijo na podlagi sporočil lastnikov 
stavb in delov stavb oziroma z izpolnitvijo vprašalnikov. 

(5) Lastniki stavb in delov stavb, ki menijo, da v katastru stavb 
vpisani podatki ne izkazujejo dejanskega stanja, morajo v roku 
30 dni od prejema obvestila prijaviti vpis podatkov ali spremembe 
vpisanih podatkov v skladu s predpisi, ki urejajo evidentiranje 
nepremičnin. 

(6) Lastniki stavb in delov stavb morajo v roku od 30 dni od 
prejema vprašalnika ministrstvu, pristojnemu za evidentiranje 
nepremičnin, posredovati pravilne in popolne podatke o stavbah 
in delih stavb. 

(7) Lastniki stavb in delov stavb, ki se evidentirajo v katastru 
stavb in niso v roku iz četrtega odstavka tega člena prejeli 
obvestila, morajo v roku 60 dni od javnega poziva vpisati podatke 
o stavbah in delih stavb v kataster stavb in izpolnjen vprašalnik 
za pripis vrednosti posredovati ministrstvu, pristojnemu za 
evidentiranje nepremičnin. Če tega ne storijo v predpisanem roku, 
lahko ministrstvo, pristojno za evidentiranje nepremičnin, postopa 
v skladu s tretjim odstavkom 19. člena tega zakona. 

(8) Podatki, ki jih ministrstvo, pristojno za evidentiranje 
nepremičnin, pridobi na način, določen v tem členu, se v katastru 

stavb evidentirajo v skladu s predpisi, ki urejajo evident"1 

nepremičnin. 

irafl® 

36. člen 
(pridobivanje podatkov o zemljiščih do vzposta 

evidenc) 

,VitV8 

(1) Do vzpostavitve zbirke upravnih aktov, zbirke pravnih 'e ^ 
in zbirke podatkov dejanske rabe prostora, ministrstvo, Pn ^ 
za evidentiranje nepremičnin, podatke o dejanski rabi km 
in gozdnih zemljišč pridobiva od ministrstva, pristojne9 ^ 
kmetijstvo in gozdarstvo in podatke o podrobnejši namen5 

zemljišč za pozidavo, od lokalnih skupnosti. 

(2) Minister, pristojen za evidentiranje nepremičnin, v roW 
mesecev od uveljavitve tega zakona, izda predpis. » » ^ 
določi način, obliko in roke za posredovanje podatkov iz Pre' 
odstavka. 

   -*£ 
skupnosti morajo podatke iz prvega odstavka l0!'^ 
(3) Ministrstvo, pristojno za kmetijstvo in gozdarstvo, 

posredovati ministrstvu, pristojnemu za evidentiranje nepre ' 
v roku šestih mesecev od uveljavitve predpisa iz Pre' 
odstavka. 

A ckia*1 S 

(4) Ce lokalne skupnosti ne posredujejo podatkov v » „a 
tretjim odstavkom tega člena, se za zemljišča za PoZI j(Ja# 
njihovem območju štejejo vsa zemljišča znotraj območja P° ^ 
kot jih za posamezno lokalno skupnost vodi ministrstvo, P 
za prostor. 

37. člen 
(podatki o boniteti zemljišč) 

oitf 
(1) Na podlagi povezave podatkov za vzorčne parcele, P ^ 
o katastrskih kulturah in razredih kmetijskih in gozdnih ze 

zemljiškem katastru ter podatkov o sestojni obliki gozda |Z ai|f 
gospodarskih načrtov ministrstvo, pristojno za 0V|°®v j/P 
nepremičnin, izračuna proizvodno sposobnost zemlji® 
bonitetnih točk (v nadaljevanju: boniteta zemljišč). aCi|«f 

tabele po katastrskih okrajih iz sistema katastrske k'aS've|ja^ 
boniteto zemljišč predpiše vlada v šestih mesecih P° u 

zakona. 
n'if 

(2) Bonitetne točke ministrstvo, pristojno za 
nepremičnin, vpiše k posameznim parcelam v zemljiške^^, ? 
najkasneje v devetih mesecih po uveljavitvi tega za^ 
parcele, ki niso po dejanski rabi uvrščene v kmetijska 
zemljišča, se vpiše boniteta zemljišč v vrednosti nič (0)- 
točke se vodijo kot podatek zemljiškega katastra- 

(3) Spreminjanje podatkov o boniteti zemljišč minis^'^^nlji^ 
za evidentiranje nepremičnin izvede na vlogo lastnika 
Lastnik zemljišča mora vlogi priložiti elaborat o spreme'11 ■ 
zemljišč. Izdelava elaborata je geodetska storitev v ^i 
predpisi, ki urejajo geodetsko dejavnost. Strokov" ^rs 
izdelavo elaborata lahko izvaja kmetijski oziroma 9^e 
strokovnjak z najmanj visoko stopnjo strokovne izot" . 

rist°i0f1 „i! (4) V šestih mesecih po uveljavitvi zakona minister* P 
finance, v soglasju z ministrom, pristojnim za ey>\6nS$ 
nepremičnin, izda predpis o metodologiji določanja bon1 

ter o vsebini elaborata o spremembi bonitete zemlji® 
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38. člen 
(vzpostavitev distribucijskega okolja) 

Ministra 
gen6r • Pnstojno za evidentiranje nepremičnin, za namene 
Depre .?69a vrednotenja, pripisa in izkazovanja vrednosti 
distih 'Cnin ter Posredovanja podatkov uporabnikom, vzpostavi 
o n6p Cl|s.k° okolje, v katerem vodi, vzdržuje in povezuje podatke 

M e"iičninah in podatke evidence trga nepremičnin. 

/, . 39. člen 
acetek vodenja evidence trga nepremičnin) 

Ministrstvo evid6ric Postojno za evidentiranje nepremičnin, začne voditi 
Šestih m trga nePremičnin iz 22. člena tega zakona najkasneje v esecev po uveljavitvi tega zakona. 

(začet \. 40" ^'en e* vodenja zbirke vrednotenja nepremičnin) 
^ni%tV0 „■ ■ Pnstojno za finance, začne voditi zbirko vrednotenja 

nepremičnin iz 21. člena tega zakona z dnem prve objave modelov 
vrednotenja v skladu s tretjim odstavkom 6. člena tega zakona. 

41. člen 
(prenehanje določb zakonov) 

Z dnem uveljavitve predpisov iz petega odstavka 22. člena tega 
zakona prenehajo veljati 27. do 29. člen Zakona o 
nepremičninskem posredovanju (Uradni list RS, št. 42/03) in na 
njihovi podlagi sprejeti podzakonski predpisi. 

42. člen 
(začetek veljavnosti zakona) 

Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu 
Republike Slovenije. 

III. OBRAZLOŽITEV 

LqŠNE Določbe (1. - 4. člen) 

'• č'enu 
"lr'0žičnaJe dolotena vsebina zakona in sicer, da zakon o "o/, 
"H 

CO0m vjzjuii ici *.ar\vua in ua i w 
'°(anje 

Vredno,enju nepremičnin ureja ocenjevanje - t.j. 
<°(Jo/o0 

Vred"osti nepremičnin v Republiki Sloveniji z 
J^iire q° mn°ž'čnega vrednotenja. Določeno je, da je sistem 

na n 
Vrednotenja namenjen določanju davčne osnove za 

**o n. T0 D premičnine ter za druge javne namene, če tako določa 
P°astke 0°

meni' se predvideva, da bi bilo mogoče uporabiti 
y°^nega

Vrednos'ih nepremičnin, ugotovljene z metodo 
grijanju Vredno,enja, tudi za druge javne namene, kot npr. pri 

davčr °set}ne9a premoženja za socialne pravice, lahko za °epremjčn
e potret>e. za izvajanje javnega sistema upravljanja 

'trn8rnerri 
lrarni itd., vendar bi morali to nedvoumno navesti v 

"°fabe P0^P'au- Določba pa seveda ne omejuje splošne 
a">ene 

a *ov o vrednostih za druge, poslovne ali privatne 

e, 
hi arnoPra\,ni ?u na^eloma opredeli nepremičnine v skladu s 
J'° Podrob 

1 predP'si kot zemljišča s pripadajočimi sestavinami. 
J?en,lrane "8/e določi, da se kot zemljišča štejejo parcele, 
0v°

6a sta[,be *emliiškem katastru, kot pripadajoče sestavine pa 
v l'B: ^-Sg b0T

/'den,'rano v katastru stavb. Ta določba pomeni 
,^'asfrih, ter rt° 

vredn°tHe le nepremičnine, ki bodo evidentirane 
' so B,„w 

a se b°do od evidentiranih objektov vrednotili le 
x dentnani ko, stavbe. 
n 

,ls°
mičning~'~"ya razumevanja definicije posamezne 

irin0'las,nin/ i 'Udi dol°čeno, da se v primeru, ko je stavba v pt: " 'ustnim vutuuvno, 
^ločjffi J"jeno vrednoti vsak del stavbe v etažni lastnini s 

. s,ru <m». . 6 ežem skupnih prostorov (ki so evidentirani v Ws?
0<!'m 

kot 
u s,avb)-t   i- —   —■ • 

San>°stojno 3 n'c'ia ,udi opredeljuje vsako etažno lastnino nePremičnino. Kot izjema od splošne definicije 

nepremičnine, ki se vrednoti po tem zakonu je tudi določeno, da 
se v primeru stavbne pravice na stavbi kot samostojna 
nepremičnina štejeta stavba in zemljišče in se tako tudi vrednotita. 

3. člen določa, da se vrednost nepremičnine določa kot posplošena 
tržna vrednost, ugotovljena na določen datum s postopki in 
metodami množičnega vrednotenja. Postopki in metode 
množičnega vrednotenja so podrobneje opredeljeni v 5. do 11. 
členu. Ker so metode množičnega vrednotenja določene skupek 
postopkov, ki omogočajo določanje primerljivih tržnih vrednosti 
večjemu številu nepremičnin istočasno, člen določa, da se 
vrednost vedno ugotovi na določen datum. To je datum, ko začnejo 
veljati modeli množičnega vrednotenja. Izhodišča vrednotenja so 
pri množičnem vrednotenju sicer skladna s pravili in standardom 
posamičnega ocenjevanja tržne vrednosti nepremičnin, vendar 
se pri množičnem vrednotenju upošteva le najpomembnejše in 
za enakovrstne nepremičnine enake faktorje, ki vplivajo na tržno 
vrednost, količnike zadnje pa določa š povprečenjem vpliva skozi 
uporabo statističnih in izkustvenih ocen. Poleg tega se vrednotenje 
na podlagi množičnega vrednotenja vedno nanaša enotno določen 
datum in je zato taka ocena v obdobju do naslednjega vrednotenja 
manj zanesljiva. 

V sistemu množičnega vrednotenja se lastniki pojavijo v postopkih 
pridobivanja podatkov o nepremičninah ter v postopku pripisa 
vrednosti, ki predvideva, da se vse lastnike ob pripisu vrednosti 
njihovi nepremičnini o tem obvesti. 4. člen zato določa, kako se 
bodo ugotavljali lastniki. Zakon kot lastnike nepremičnin določi 
osebe, ki so kot lastniki evidentirane v zemljiškem katastru in 
katastru stavb. Ta je sicer povezan z zemljiško knjigo, vendar za 
nepremičnine, ki niso vpisane v zemljiško knjigo (velja predvsem 
za stavbe), kataster stavb kot lastnika stavbe v skladu s 
stvarnopravnim zakonikom določi lastnika zemljišča. Kljub temu 
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je za potrebe izvajanja lega zakona zelo pomembna tekoča 
povezava katastrov z zemljiško knjigo, ki je pravno formalno 
edini pravi vir za določitev lastništva. Lastništvo na nepremičninah, 
evidentiranih v katastru stavb, pa se bo z uveljavitvijo sistema 
množičnega vrednotenja nepremičnin preverilo in uskladilo tudi 
skozi postopek razgrnitve podatkov katastra stavb, tekoče pa 
skozi možnost spreminjanja podatkov v katastru stavb s prijavo 
pravih podatkov. 

• 
MNOŽIČNO VREDNOTENJE NEPREMIČNIN 
(5.-11. člen) 

V 5. členu zakona sta za izračun posplošene tržne vrednosti 
nepremičnin določena dva temeljna postopka: (1) postopek 
generalnega vrednotenje nepremičnin (v nadaljevanju generalno 
vrednotenje) in (2) postopek pripisa vrednosti k nepremičninam 
(v nadaljevanju pripis vrednosti). V postopku generalnega 
vrednotenja se določi modele vrednotenja, na osnovi katerih se 
pripiše vrednost k nepremičninam, ter ugotavljajo indeksi cen in 
indeksi vrednosti. Postopek pripisa je opredeljen kot izračun 
(posplošene tržne) vrednosti za vsako nepremičnino na podlagi 
modelov vrednotenja in podatkov o nepremičnini na določen da- 
tum. 

Generalno vrednotenje je v 6. členu opredeljeno kot postopek 
določitve modelov vrednotenja nepremičnin za skupine istovrstnih 
nepremičnin, ter ugotavljanje indeksov cen in indeksov vrednosti 
nepremičnin. V postopku generalnega vrednotenja se določi 
skupine istovrstnih nepremičnin, za katere se izdelajo modeli 
vrednotenja. Pri izdelavi modelov vrednotenja se upošteva stanje 
na trgu nepremičnin, to je, katere vrste nepremičnin so predmet 
prometa z nepremičninami, ter obstoječa, s predpisi o 
evidentiranju nepremičnin določena klasifikacija nepremičnin 
oziroma stavb in delov stavb. Za vsako skupino istovrstnih 
nepremičnin se izdela model vrednotenja. Modeli vrednotenja se 
spreminjajo v odvisnosti od sprememb na trgu nepremičnin. 
Določeno je, da se zemljišča brez pripadajočih sestavin (kmetijska 
in gozda zemljišča, ter zemljišča namenjena za pozidavo) 
opredelijo glede na namensko rabo zemljišč, določeno s predpisi 
o urejanju prostora, stavbe in deli stavb pa glede na njihovo, 
dejansko rabo, določeno s predpisi o evidentiranju nepremičnin. 
Trg nepremičnin se spreminja v odvisnosti od ponudbe in 
povpraševanja po posameznih vrstah nepremičnin. Zato kriterije 
za razvrstitev nepremičnin po posameznih skupinah istovrstnih 
nepremičnin in podrobnejše skupine istovrstnih nepremičnin, 
določi Vlada. V odvisnosti od sprememb na trgu nepremičnin, 
ločeno po posameznih vrstah nepremičnin, se določajo novi 
modeli, oziroma spreminjajo obstoječi modeli vrednotenja. 

V 7. členu je določeno, da se modele vrednotenja določi z metodami 
množičnega vrednotenja. Teoretično lahko modele vrednotenja 
predstavljajo enačbe, grafi, ali tabele. Zaradi enostavnosti in 
preglednosti, modele vrednotenja predstavljajo vrednostne ravni, 
vrednostne cone in vrednostne tabele. Vrednostne ravni so 
opredeljene kot razredi razponov vrednosti, ki jih istovrstne 
nepremičnine lahko dosežejo na trgu nepremičnin. Za določitev 
razredov se uporabijo tipične nepremičnine posameznih skupin 
istovrstnih nepremičnin. Tipična nepremičnina za posamezno 
skupino istovrstnih nepremičnin je nepremičnina z fizičnimi 
značilnostmi, ki se največkrat pojavlja na trgu nepremičnin, 
oziroma je najbolj zastopana v skupini (na primer tipična 
nepremičnina za stanovanja je v modelu stanovanjskih 
nepremičnin stanovanje s 65 m* površine, zgrajeno med letom 
1965 in 1980, v stavbi brez dvigala, S6-50 stanovanji, se nahaja 
v II. nadstropju, ima centralno gretje in je normalno vzdrževano). 
Pri določanju števila razredov se uporabijo tudi kriteriji odstopanja 
med vrednostmi tipičnih nepremičnin v posameznem razredu oz. 
vrednostni ravni (na primer 20 %). Ta izhodišča določijo, koliko 

vrednostnih ravni je treba določiti za posamezno s m 
istovrstnih nepremičnin. Vrednostne cone predstavljajo geoS ^ 
območja, znotraj katerih imajo nepremičnine z en30 
značilnostmi, ki vplivajo na vrednost nepremičnin, podobno 
značilnosti oziroma ob pripisu vrednosti enake vr&o » 
Vrednostne cone se določi za vsako skupino 's,°vr ^ 
nepremičnin posebej za območje države. Vsaka vrednosti#^ 
v posamezni skupini istovrstnih nepremičnin ima določeno , 
vrednostno raven. Vsaka vrednostna raven posamezne s* 
istovrstnih nepremičnin ima določeno svojo vrednostno ' . 
Vrednostne tabele sestavljajo faktorji - podatki o nepremlC tjl 
ki se upoštevajo v postopku množičnega vrednoteni ■ 
vrednosti teh faktorjev (koeficiente), ki odražajo obseg 
posameznega faktorja na vrednost nepremičnine ^ 
vključujejo le najpomembneje faktorje vrednotenja. Osta>" ^ 
dopolnitev k tabeli določeni z dodatnimi koeficienti, ki se P°P~ $ 
lahko uporabijo pri končnem izračunu vrednosti. Določi ienoft'• 
se najmanj vsaka štiri leta preveri vsak model vredno 
sicer ali faktorji in količniki v modelih še odražajo razmere -/t 
Preveritev modela pomeni izvedbo testiranja ter po potrebi p° jf 
definiranje in umerjanja modela pred njegovo spreme ^ 
uveljavitvijo. Določeno, je da je vsako leto potrebno preveriti ^ 
dva modela. Na takšen način bo dosežena zahteva za* 
bo vsak model vsaka štiri leta preverjen. 

Metode množičnega vrednotenja, na osnovi katerih se 
modeli vrednotenja, so opisane v 8. členu. Pri določanju ^ 
se uporabljajo podatki o trgu nepremičnin (podatki o /j 
najemninah, stroških gradnje itd.) in podatki o nepremiofl';g( 
se s pomočjo statističnih metod analizirajo in obdelujejo- 
se upoštevajo standardna načela posamičnega °ce g0i 
vrednosti nepremičnin, kot jih določajo standardi, sprejeti na 
zakona o revidiranju (Uradni list RS, št. 11/01) in jih kot°j)s) 
opredeljuje zakon o nepremičninskem posredovanju (l ^ 
RS, št.42/03). Ta načela določajo, da se v postopkih posa 

ocenjevanja vrednosti nepremičnin upoštevajo Pr,\\n0i$ 
dohodkovni in stroškovni pristop in njihova kombinacij 
vrednotenja izvaja povsem enake postopke, le da se "' V 
statistično obdelavo velikega števila podatkov o trgu nae^nBjs^[ 
omogoča določitev statistično značilnih (najpotnom 
faktorjev, ki vplivajo na vrednost nepremičnin in oceno 
njihovega vpliva. Modeli, zgrajeni na teh osnovah, zato ^ 
določitev vrednosti večjemu številu nepremičnin na 
uporabi teh metod se praviloma upoštevajo enaki kriten/' () ifi 
oziroma merila sprejemljivosti odstopanja ocenjene vre 
dejanskih tržnih podatkov, kot pri posamičnem ocenjen 

stei" 
V Sloveniji se zaenkrat podatkov o trgu nepremičnin 
še ne zbira, prav tako nimamo še izdelane metodolog1!6 /rj' 
indeksov cen nepremičnin kot statističnega ^ 
nepremičnin. S tem v zvezi ima Republika Slovenija s ^el1' 
statistike in vodenja denarne politike mednarodno $ 
povezane z ugotavljanjem indeksa cen nepremičnin■ 
nepremičnin pa je tudi eden od najpomembnejših P0 ^ 
ugotavljanje indeksa vrednosti za valorizacij0 

nepremičnin v sistemu množičnega vrednotenja. . 

drfš 
ki mi* Zato zakon z 9. členom sistemsko uvaja obveznos 

metodologije izračuna indeksov cen nepremičnin. 
ugotavljal na podlagi sprememb cen na trgu neprem 
po posameznih vrstah nepremičnin. Vsaka vrsta glfil0^. 
ima svoje značilnosti na trgu in s tem v povezavi časo^n 

sprememb na trgu, zato podrobnejših določb m 
opredeljevati z zakonom. Navedeni člen določa, da ' 
izračunavanja, ter način objave, določi Vlada Repub^ naioQe L 
S tem se pušča odprta možnost, da se postopa ^ po,!,, 
ugotavljanju indeksa cen nepremičnin in načine obj^e g 
uskladi z drugimi strokovnimi institucijami za to P0' 
Statistični urad in Banka Slovenije. 
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vsgjjo ''zdelek generalnega vrednotenja so določeni modeli za 
Po rs,, .

pino istovrstnih nepremičnin. Ponudba in povpraševanje 
">ed J0"''7 vrstah nepremičnin se v obdobju štirih let, to je v času 
Spr. 

enia periodama generalnega vrednotenja, spreminja. 
Ponud^mbe so lahko pozitivne (večje povpraševanje od 
iTeg1 ali negativne (večja ponudba od povpraševanja). Modele 
Preveri 

6n'a ie zaradi sprememb na trgu nepremičnin potrebno 
sprgjf' vsakih štiri leta, v vmesnem obdobju pa se spremljajo 
Zaradj 6 na tr9u s pomočjo indeksov vrednosti nepremičnin. 
PreVer

Pnla9alania modelov vrednotenja med štiriletnimi intervali 

r 3 modelov' 10- člen določa ugotavljanje indeksov 
%sf Posameznih skupin nepremičnin v vmesnem obdobju, ter 'e Sevajo indeksi cen nepremičnin, drugi tržni kazalci 
®kon0m

n' a9regatni ekonomski in socialni podatki, ki odražajo 
s,°Pnja S moc Posameznega okolja, npr. raven dohodkov, 
hlefej nezaPoslenosti, stopnja opremljenosti z infrastrukturo itd. 
n6prer^

reclnosti se določajo po posameznih skupinah istovrstnih 
VfeCfio ..C°'n ,Qčeno po območjih, katerih meja poteka po conah Podrobnejši način določanja indeksov 
"spremi- P° območjih, ločeno za vsako skupino istovrstnih 
Cen se h rt'0' doloć' minister, pristojen za finance. Tako kot indeksi 
'""Porah-'lndeksi vrednosti določajo v rednih intervalih, objavijo "0sarn 

110 P"' pripisu vrednosti pa le, če se indeks vrednosti za 
skupino istovrstnih nepremičnin spremeni za več 

ln^BliSg zadnje spremembe modela oziroma od zadnje objave 
'"lance e n°sti Indekse vrednosti objavi minister, pristojen za 

<5^ Postopek množičnega vrednotenja je pripis 
Ustavi neprem'čninam, kot to določa 11. člen. Postopek 

rerni-la množičen izračun vrednosti vseh nepremičnin 
"'otJe/oi, n'n vseh skupin istovrstnih nepremičnin) na podlagi 

Pku Vredno,enja in indeksov vrednosti, ki se določijo v 
r'6premič^6nBralne9a vrednotenja, ter evidentiranih podatkov o 
v^no,e'

nah Popisu vrednosti se uporabijo veljavni modeli 
^nos,ila' ,er veljavni indeksi vrednosti nepremičnin. Pripis 
"re</noie„Se IZvede vsakokrat, ko so določeni novi modeli 

objavl
a' ot) vsakokratni spremembi modelov vrednotenja, 

p°1atk0v ^
ndeksov vrednosti in ob vsakokratni spremembi 

'stsrn m 
nfPremičninah, ki vplivajo na njihovo nepremičnin. 

s,8<%osf 
oz'čnega vrednotenja bo zagotavljal kronološko 

larner>o\/ ^rernemb vrednosti nepremičnin. Zaradi statističnih 
Pubijfr si Udelave letnih poročil o vrednosti nepremičnin v 

se za vsako leto hrani podatke o vrednosti 
S0 'e vredn 

In s,an,e Podatkov o nepremičninah, na podlagi katerih °st pripisala, na dan 31. december. 

IN NALOGE MNOŽIČNEGA 

K- NEPREMIČNIN (12.-14. člen) 
nlol{0vner^6^no,enie nepremičnin je v Sloveniji v sistemskem in 
n kivnosti m'SlU novost Temeljni cilji sistema je zagotavljanje 
ir-ol>n>očjjn homo9en°sti pri določanju vrednosti nepremičnin 

'n^itosli °f'e driave' preglednosti sistema, stroškovne 
0r

9o,ovitev oh uporabnos,i sistema za širše namene. Za 
^?ni*acijska 

lel<,'vnosti in homogenosti sistema je potrebna 
or 

0,0 sis/g Sam°stojnost ter teritorialna organiziranost služb, 
Racije (T,m izvaia,e Mednarodne izkušnje na področju 
siJ6 *ar3di le

n°žionega vrednotenja nepremičnin so pokazale, 
fya

8r"a smiselno vzpostaviti organizacijo za izvajanje 

*PrPOaia9i sta Cn&9a vredno,enla nepremičnin na državni ravni. 
w-s!

W/an/a s pla or9aniziranosti v Republiki Sloveniji na področju 
ilv 

n°'erije in 
a"" o nepremičninah, potrebnimi za množično 

gene°,reb0 P° ,en,onalni organiziranosti službe, ki bo 
stavljena 'aln° vrednotenje, je učinkovitost sistema llJr. Zakon Uporat3° obstoječih državnih organizacijskih 

v 12. členu določa, da je za izvajanje nalog 

množičnega vrednotenja pristojno ministrstvo, pristojno za finance 
in ministrstvo, pristojno za evidentiranje nepremičnin. 

Ministrstvo, pristojno za finance je zadolženo za pripravo 
standardov in kriterijev za množično vrednotenje nepremičnin, 
za pripravo predlogov modelov vrednotenja nepremičnin, katerih 
potrditev in objava je v pristojnosti Vlade, za ugotavljanje indeksov 
cen in indeksov vrednosti nepremičnin, za vzpostavitev, vodenje 
in vzdrževanje zbirke vrednotenja nepremičnin, za določanje 
seznama znanj s področja množičnega vrednotenja nepremičnin, 
za raziskave in analize trga nepremičnin in druge naloge 
povezane z generalnim vrednotenjem. 

Ministrstvo pristojno za evidentiranje nepremičnin je zadolženo 
za pripisovanje vrednosti k nepremičninam, zagotavljanje vseh 
podatkov o nepremičninah za namene pripisa vrednosti, za 
vzpostavitev, vodenje in vzdrževanje evidence trga nepremičnin, 
obveščanje lastnikov nepremičnin o vrednosti njihovih nepremičnin 
ter za koordinacijo odprave in odpravo neskladij med evidentiran 
podatki o nepremičninah v različnih evidencah, ki se uporabljajo 
pri pripisu vrednosti. 

Generalno vrednotenje vključuje naloge, povezane z razvojem 
sistema, spremljanjem trga nepremičnin, ter iskanjem učinkovitih 
rešitev na področju modeliranja. Narava nalog zahteva multi- 
disciplinarna in strokovno-tehnična znanja s področja ekonomije, 
geodezije, agronomije, gradbeništva, informatike in upravljanja s 
podatki o nepremičninah. Zaradi navedenih razlogov in 
zagotavljanja samostojnosti in strokovne neodvisnosti, se na 
ministrstvu, pristojnem za finance, ustanovi samostojen organ 
za množično vrednotenje nepremičnin, ki bo teritorialno 
organiziran. 

Naloge pripisa vrednosti so povezane z pridobivanjem podatkov 
o nepremičninah, z zagotavljanjem kakovosti teh podatkov, 
povezovanjem vseh nepremičninskih podatkov, izračunavanjem 
vrednosti in obveščanjem lastnikov nepremičnin o vrednosti 
njihovih nepremični. Zaradi narave nalog in obstoječe teritorialne 
organiziranosti izvajale te naloge ministrstvo, pristojno za 
evidentiranje nepremičnin oziroma njegov organ v sestavi, 
Geodetska uprava republike Slovenije. 

Pri pripravljanju modelov v postopku generalnega vrednotenja 
sodelujejo lokalne skupnosti, kot določa 13. člen. Določanje 
modelov je strokovna naloga, ki temelji na strokovnih standardih 
in kriterijih množičnega vrednotenja nepremičnin. Pričakuje se, 
da bodo lokalne skupnosti v postopku določanja modelov 
vrednotenja sodelovale predvsem pri določanju meja vrednostnih 
con, čeprav zakon dopušča možnost, da dajejo pripombe in 
predloge tudi na same tabele vrednotenja. Zakon zavezuje or- 
gan, ki bo izvajal generalno vrednotenje, da pred določitvijo oziroma 
spremembo modelov posreduje predloge modelov lokalnim 
skupnostim v pregled, ter jih pozove, da v roku 30 dni podajo 
svoja mnenja, stališča in predloge. Ministrstvo prejeta mnenja, 
stališča in predloge strokovno preuči, ter v skladu z določenimi 
standardi in kriteriji množičnega vrednotenja podane predloge, 
mnenja in stališča upošteva. V kolikor predlogi in pripombe niso 
strokovno utemeljeni, jih v postopku določanja modelov ni potrebno 
upoštevati. 

S 14. členom se določajo pogoji za izvajanje nalog generalnega 
vrednotenja, ki jih morajo izpolnjevati strokovnjaki, kateri želijo 
izvajati naloge generalnega vrednotenja. Poleg najmanj visoke 
izobrazbe naj bi izkazovali znanja s področja posamičnega 
ocenjevanja vrednosti nepremičnin, kot jih določa zakon o 
nepremičninskem posredovanju in dodatna znanja s področja 
množičnega vrednotenja nepremičnin. Množično vrednotenje je 
v Republiki Sloveniji novost, zato ne obstajajo izobraževalni 
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programi pridobivanja znanja s tega področja. Zakon določa, da 
mora seznam znanj s področja množičnega vrednotenja določiti 
minister, pristojen za finance. Strokovnjaki, ki bodo želeli izvajati 
naloge na področju množičnega vrednotenja, pa bodo nato ta 
znanja lahko pridobivali pri različnih ponudnikih izobraževalnih 
programov, ki bodo ta znanja vsebovali. 

PODATKI ZA MNOŽIČNO VREDNOTENJE 
NEPREMIČNIN (15 - 19. člen) 

15. člen določa podatke za množično vrednotenje nepremičnin 
glede na postopka množičnega vrednotenja nepremičnin, in sicer 
kot podatke za generalno vrednotenje in podatke za pripis 
vrednosti. Pri izvajanju nalog množičnega vrednotenja nepremičnin 
uporabljata ministrstvo, pristojno za finance in ministrstvo, pristojno 
za evidentiranje nepremičnin (t.j. njen organ v sestavi - geodetska 
uprava) podatke, kijih pridobivata od upravljavcev zbirk podatkov, 
ki so že vzpostavljene, in iz drugih virov. Zakon določa, da jima 
morajo upravljavci že vzpostavljenih evidenc s podatki, ki se 
potrebujejo v postopkih množičnega vrednotenja nepremičnin, 
omogočiti prevzem teh podatkov brezplačno, pri čemer morata 
sama, na lastne stroške zagotoviti tehnične pogoje za prevzem 
podatkov. 

Podatke za generalno vrednotenje pridobiva ministrstvo, pristojno 
za finance. 16. člen določa, kateri so podatki za generalno 
vrednotenje in od kod jih ministrstvo pridobiva: podatke o vrednosti 
nepremičnin, podatke za pripis vrednosti in podatke evidence 
trga nepremičnin pridobiva od ministrstva, pristojnega za 
evidentiranje nepremičnin, t.j. od njenega organa v sestavi ■ 
geodetske uprave, ki sama vodi te podatke oziroma jih za izvajanje 
nalog pripisa vrednosti pridobi od drugih upravljavcev, ekonomske 
in socialne podatke, ki vplivajo na vrednost nepremičnin, pa 
ministrstvo pridobiva od Statističnega urada Republike Slovenije 
in drugih javnih evidenc. Podatke o nepremičninah, pomembne 
za generalno vrednotenje, ki se ne vodijo v nobeni od (javnih) 
zbirk, lahko ministrstvo pridobiva od lastnikov nepremičnin z 
vprašalnikom za generalno vrednotenje nepremičnin. Vprašalnik 
za generalno vrednotenje omogoča pridobitev podatkov, potrebnih 
za razvoj modelov vrednotenja, kateri so ti podatki (po katerih se 
bo povpraševalo lastnike nepremičnin), pa bo določeno s 
predpisom ministra, pristojnega za finance, ki bo določil vsebino 
vprašalnikov. 

Ker bo ministrstvo, pristojno za finance, od ministrstva, pristojnega 
za evidentiranje nepremičnin, pridobivalo vse podatke o 
nepremičninah, ki se vodijo v zemljiškem katastru in katastru 
stavb, ti pa vsebujejo tudi podatke o lastnikih nepremičnin (osebne 
podatke), zak.on določa, da lahko ministrstvo uporablja te podatke 
le za namene generalnega vrednotenja nepremičnin, v skladu s 
predpisi, ki urejajo varstvo ali obdelavo osebnih podatkov, in da 
smejo biti objavljeni samo v agregatni obliki. Zakon izrecno določa, 
da lahko za pridobivanje podatkov o nepremičninah z 
vprašalnikom za generalno vrednotenje ministrstvo uporabi 
podatke o naslovih lastnikov nepremičnin, ki so del podatkov o 
lastnikih nepremičnin. 

Podatke za pripis vrednosti pridobiva ministrstvo, pristojno za 
evidentiranje nepremičnin. 17. člen določa, kateri so podatki za 
pripis vrednosti in od kod jih ministrstvo pridobiva: temeljne podatke 
o nepremičninah vodi geodetska uprava sama v zemljiškem 
katastru in katastru stavb, podatke, ki se v skladu s predpisi o 
graditvi ob/ektov in urejanjem prostora vodijo in vzdržujejo v zbirki 
upravnih aktov, zbirki pravnih režimov in zbirki dejanske rabe, 
pridobiva od ministrstva, pristojnega za prostor, podatke, ki se v 
skladu s predpisi o kmetijskih in gozdnih zemljiščih vodijo in 
vzdržujejo v katastrih trajnih nasadov in v gozdno gospodarskih 
načrtih, pa pridobiva od ministrstva, pristojnega za kmetijstvo in 
gozdarstvo. 

Podatki za pripis vrednosti so tudi podatki, ki jih geodetska t 
pridobi z vprašalniki za pripis vrednosti (18. člen). To so tis1'P 
o stavbah in delih stavb, ki jih določi Vlada RS kot podatke, P0"' ^ 
za pripis vrednosti, ki pa se ne vzdržujejo v katastru staV

lSpt 
določitvi modelov vrednotenja za posamezne skupine 'ste?^p 
nepremičnin ali ob njihovih spremembah se bo namreč f 
ugotovilo, da obstoječi podatki katastra stavb ne zadosc 
izvedbo pripisa vrednosti. V takem primeru bo Vlada flSc 

podatke oziroma vsebino vprašalnika za pridobitev dc 
podatkov za pripis vrednosti. Podatki se bodo zbirali z vp& j 
le v primeru, kadar bo potrebno zaradi spremembe mode :Jt 
določitve novih modelov pridobiti nove podatke, ki jih ' 
evidence še ne vsebujejo. Določeno je, da se podatke z 0 
pridobiva od od lastnikov nepremičnin, če ima na nep<e ,t- 
lastninsko pravico več oseb (skupna lastnina ali solastm • , 
se lahko te podatke pridobi od kateregakoli skupnega las ,i 
solastnika te nepremičnine. Pravilne in popolne P°" 
vprašalnikov za pripis vrednosti morajo lastniki neP'e..^ f 
posredovati v predpisanem roku, sicer storijo Prel(rj! n#tit 
kazenskih določbah zakona, za katerega so kaznovani z " ((_«? 
kaznijo. Posredovani podatki iz vprašalnika za pripis v ".„tirs' 
za namene pripisa vrednosti štejejo za pravilne in se e1"" 
v katastru stavb v skladu s predpisi, ki urejajo eviden 

nepremičnin. 
jči0 

Temeljni cilj zakona je določitev vrednosti za vse nep>setf 
ki so predmet vrednotenja. Ker zakon v 2. členu določa, ° 
zemljišče šteje zemljiška parcela, evidentirana v 
katastru, kot pripadajoča sestavina zemljišča pa se šteie .pi 
evidentirana v katastru stavb, je mogoče pripisovati vre ^ 
tem zakonu le nepremičninam, ki so evidentirane v ze ^ $ 
katastru in katastru stavb. Zato je pomembno, da 
nepremičnine, ki izpolnjujejo kriterije za vpis v skladu s P ^ 
ki urejajo evidentiranje, res evidentirane v teh katastrih 
kataster že vsebuje vse zemljiške parcele na območji ( 
kataster stavb pa je nova evidenca o stavbah in delih st . „ 
bila vzpostavljena po letu 2000 z uveljavitvijo a. enO<' 
evidentiranju nepremičnin, državne meje in prostorski 
ZENDMPE (Uradni list RS, št. 52/00). ZENDMPE je doloC"^ 
katastra stavb in postopke za vpis stavb in delov stavb v ^ 
stavb, ni pa določil obveznosti vpisa vseh stavb in deio ^ 
kataster stavb. Prav tako to področje ureja Zakon ° ^ j$ 
objektov ■ ZGO-1 (Uradni list RS, št. 110/02 in 47/04)' «fl tav" • 
členu določa, da morajo investitorji (novih) s 

pravnomočnosti uporabnega dovoljenja naročiti proje* 
uradne evidence in po prevzemu takšnega projekta " ^etJ<S 

za vpis objekta v zemljiški kataster oziroma v primeru s 
v kataster stavb, a le v primeru gradnje za trg. 

Temeljno načelo, da se vrednosti le tista nepremi\ •čnW- 
kil1 

evidentirana v zemljiškem katastru in katastru stavb' ^ 
zakon določi obveznost evidentiranja vseh stavb in de 

iflt 

    y—   ,51//t/P' 
v saj sicer stavbe in deli stavb, ki niso e 
'b, ne bi bile predmet vrednotenja. To biD (j 

kataster stavb, 
v katastru stavb, ne bi bile predmet vrednotenja. To oi u'"sl5iei 
načelnosti zakona, kot tudi z vidika uporabnih ^ -ireTjM 

i* 

množičnega vrednotenja, npr. sistema davka na ,°Tdo>oie' 
neprimerno in nesprejemljivo, zato je v 19. členu 
obveznost evidentiranja stavb in delov stavb v kata 
Dolžnost evidentiranja velja za vse stavbe ■ za n°v 

za obstoječe, zgrajene z ali brez predpisanih dovoljeni' ^ 
aH del stavbe izpolni pogoje za evidentiranje, določene' ^ 
o graditvi objektov in s predpisi o evidentiranju neJgjov 
Dolžnost evidentiranja še neevidentiranih stavb tgfe^; 
»nadzira« geodetska uprava, ki lahko v primeru, ko n # 

del s,a 
iz svoje dokumentacije ugotovi, da stavba ali 
evidentirana, sama evidentira podatke o tej stavbi in o stopf° 
lastnika stavbe, obenem pa predlaga uvedbo P° 
kaznovanje lastnika za prekršek po kazenskih doloc 
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stJfrCs,n° ravnanje posredovanja podatkov o stavbah in delih 
"35 Prv' pr'P's vrednosti ureja zakon v prehodnih določbah ■ cienu. 

množičnega vrednotenja 
" 22člen) 

" sistem., m . 
vođiia množičnega vrednotenja se na novo vzpostavita, 
ieprg "? v*držujeta dve zbirki in sicer zbirka vrednotenja 
?ak0na 

CP'n m evidenca trga nepremičnin, kot ju določa 20. člen 
Senerg, a zbirko vrednosti, ki vsebuje podatke, ki so rezultat 
finance 793 vrednotenja, je pristojno ministrstvo, pristojno za 
0 irgu ' a evidenco trga nepremičnin, ki vsebuje različne podatke 
^enl-eprerničnin, pa je pristojno ministrstvo, pristojno za 

'"iranje. 

^h°n \, 21 i, 
"odij0 m 

c,enu določa, da se v zbirki vrednotenja vzpostavijo, 
'keksih VZdržulei° podatki v modelih vrednotenja in podatki o 
*a ^atereredn0St'' To so Poclalk'0 vrednostnih conah in območjih, 
''er se k Se dol°č' indekse vrednosti v grafični bazi podatkov, snema Podlaga uporabljajo podatki aerofotogrametričnega 
«iestnih k d'9',alnega ortofota, topografskih baz podatkov in 
a,ributnj ar' ^ Orafično bazo podatkov so relacijsko povezani 
Morjih 0 vrednostnih ravneh, vrednostnih tabelah in 
^lofe er indeks'h vrednosti za vse modele vrednotenja. Zbirka 
^r,ote

n'a 1:0 zagotavljala štedljivost podatkov o modelih 
D°sarrie? if 'ndeksih vrednosti nepremičnin točeno po ' skupinah istovrstnih nepremičnin. 

đeico /m 
^atkov 93 nePremičnin določa 22. člen zakona kot zbirko 
kline 0° ,r*n'h cenah in najemninah, realiziranih skozi uradne ravnih poslih ali vodenih v javnih evidencah. 

ew 
r)Spr*rničnjn

en°0 ,r9a nePremičnin je evidentiranje transakcij 
°a lrgu n ■ na osnovi katerih bo mogoče spremljati dogajanje 
J,reanofen,a

Pr®'T"c"n'n v Republiki Sloveniji in določati modele 
r9u nePrem 

ustrezajo dejanski ponudbi in povpraševanju na 
^iPornernh 'Cn'n' ^a,° se v evidenci trga nepremičnin zbirajo 
° kazalci za posamezne transakcije ko so podatki 
nepr8rnienjn 

eni,ve Pravnega posla, vrsti pravnega posla, vrsti 
1 ^iiškem lden'ifikaciiski podatki o nepremičnini kot so določeni 
°' s° tto/oč as,ru katastru stavb, podatki o nepremičnini, 
^vnem p^

n.'za Pripis vrednosti, cena ali najemnina iz listine o 
s,rsnk. s u 'n državljanstvo ali država sedeža pogodbenih 

^ 'e"> se 
Jr' Primer^0,la^a Pr'dobllev osnovnih podatkov, ki se uporabijo 
obolenja "em 'n dohodkovnem pristopu množičnega 
odvijajoneprem'čnin. Podatki evidence trga nepremičnin 
n '

0<Ja")e pri 
lnd'katorje trga nepremičnin ter s tem podlago za 

pBpr9rftičnin 'p us,reznih metod vrednotenja in analizo trga 
p"a,6K ^ đo/ °datek o datumu sklenitve pravnega posla je 

c'asoi/f)em °^a ^as izvedene transakcije, kar je pomembno 
flor?arn®ne an Pf'la9aianlu transakcij na dan uporabe podatkov 
bii a,ek' ^ se*l? ,rga' moclel'ranja, ipd.. Vrsta pravnega posla je 
0e

e Uvedene Uporabi Pri ugotavljanju finančnih okoliščin, ki so 
ne

Prerniinin y/ prometu in s tem v povezavi vpliv na ceno 
kemičnih, kjS a nePremičnme je podatek, ki določa klasifikacijo 
nikelj ^a Predmet prometa, kar je pomembno pri uporabi 
k0l '

err]'čnin 1 (j 6,e. vrednotenja, ki ustrezajo posamezni skupini 
S° e*/identi,0nlt,ikaciisk' Podatki o nepremičnini so podatki, ni v zemljiškem katastru in katastru stavb. 

Zakon namreč določa, da je obstoj nepremičnine, katerih vrednost 
se ocenjuje, določen z evidentiranjem nepremičnin v zemljiškem 
katastru in katastru stavb. Zato je nujno, da so vse nepremičnine, 
ki so predmet prometa, enolično identificirane, tako kot so 
določene v zemljiškem katastru in katastru stavb. Zato ministrstvo, 
pristojno za evidentiranje nepremičnin, zagotavlja programsko in 
tehnološko podporo upravljavcem podatkov o trgu nepremičnin, 
da ob posredovanju podatkov o trgu temeljnih podatkov o 
nepremičnini ne vnašajo, ampak jih iz katastrov pridobivajo 
neposredno iz zemljiškega katastra in katastra stavb. 

Podatki o nepremičnini, kot so določeni za pripis vrednosti 
nepremičnin so podatki, pomembni za analiziranje vpliva 
značilnosti nepremičnin na tržno ceno ali najemnino. Na osnovi te 
analize se gradijo modeli vrednotenja. Cena ali najemnina iz listine 
o pravnem poslu je najpomembnejši podatek evidence trga 
nepremičnin. Državljanstvo ali država sedeža pogodbenih strank 
je podatek, katerega Republika Slovenija potrebuje za pridobitev 
informacij o posegu tujcev na trg nepremičnin v Sloveniji zaradi 
izvajanja mehanizmov za polno uporabo zaščitne klavzule na 
področju nepremičnin iz Pristopne pogodbe z EU, po kateri ima 
možnost v primeru, da ugotovi resne motnje na trgu nepremičnin, 
sprejeti zaščitne ukrepe ter za statistična spremljanja nakupov s 
strani kupcev, ki niso člani EU in za katere velja recipročna klavzula. 

Podatke o pogodbenih cenah in najemninah nepremičnin ter 
značilnostih nepremičnin, pridobiva ministrstvo, pristojno za 
evidentiranje nepremičnin, iz pogodb o pravnih poslih z 
nepremičninami, ki so podlaga za odmero davka na promet z 
nepremičninami in odmero davka na dodano vrednost od Davčne 
uprave Republike Slovenije, iz pogodb o pravnih poslih z 
nepremičninami, ki so bile sklenjene pri nepremičninskih družbah, 
od nepremičninskih družb, iz pogodb o pravnih poslih z 
nepremičninami, na podlagi katerih je bila sestavljena javna listina, 
od notarjev in iz najemnih pogodb, ki so evidentirane v registru 
najemnih pogodb ali drugi uradni evidenci, od občin in upravnih 
enot. 

Vsi upravljavci podatkov o pogodbenih cenah in najemninah, ter 
dntgih značilnosti nepremičnin, so dolžni posredovati podatke v 
evidenco trga nepremičnin brezplačno, s tem, da ministrstvo, 
pristojno za evidentiranje nepremičnin, zagotovi programsko in 
tehnološko podporo za posredovanje podatkov v evidenco trga 
nepremičnin. 

Podrobnejšo vsebino podatkov, katere so upravljavci dolžni 
posredovati v evidenco trga nepremičnin, način in roke 
posredovanja podatkov, vsebino ter način vodenja in vzdrževanja 
evidence trga nepremičnin določi minister, pristojen za 
evidentiranje nepremičnin, v soglasju z ministrom, pristojnim za 
finance. Programska in tehnološka podpora posredovanja 
podatkov v evidenco trga nepremični s strani upravljavcev 
podatkov bo izdelana tako, da bo možno v primeru, ko je isti 
promet evidentiran skozi različne upravljavce, evidentirati v 
evidenco trga nepremičnin le prvo poročanje, ostali pa bodo posel 
lahko le še potrdili, ne da bi ponovno izpolnjevali obrazec za 
prijavo posla. Na takšen način ne bo mogoče ponavljanje 
posredovanja podatkov v evidenco trga nepremičnin s strani več 
upravljavcev. Prav tako bo s podzakonskim predpisom, v 
odvisnosti od uveljavitve tega zakona in časa trajanja razgrnitve 
podatkov stavb in delov stavb, podrobneje določeno, katere izmed 
podatkov evidence trga nepremičnin, so upravljavci podatkov o 
trgu nepremičnin, dolžni posredovati. 
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OBVESTILO O VREDNOSTI IN IZKAZOVANJE 
VREDNOSTI NEPREMIČNIN (23. - 24. člen) 

Zakon v 23. členu ureja obveščanje lastnikov o vrednosti 
nepremičnin tako, da so lastniki obveščeni le takrat kadar se 
vrednost nepremičnine dejansko spremeni. Lastnike se tudi 
posebej ne obvešča, kadar se spremeni vrednost nepremičnine 
zaradi upoštevanja indeksa vrednosti. Določeno je tudi čim bolj 
racionalno obveščanje lastnikov nepremičnin, kadar se vrednost 
spremeni zaradi spremembe podatkov v katastru stavb oziroma 
v zemljiškem katastru. Ker morajo biti lastniki o teh spremembah 
obveščeni že po določilih Zakona o evidentiranju nepremičnin, 
državne meje in prostorskih enot, se jih o spremembi vrednosti 
obvesti skupaj z obvestilom o evidentiranju podatkov o 
nepremičnini. 

Vsebina obvestila je določena tako, da vsebuje vse podatke, ki 
vplivajo na izračunano vrednost ter navedbo predpisa, ki določa 
modele vrednotenja. 

Ker se vrednost nepremičninam določi na podlagi modelov, ki jih 
uradno objavi vlada ter podatkov o nepremičninah, ki so uradno 
zavedeni v evidencah, se načeloma lastnik na samo vrednost ne 
more pritožiti. Možna je le pritožba na podatke, ki so bili uporabljeni 
za pripis vrednosti, pa šr ta z določenimi omejitvami. Ker je 
vrednost nepremičnine vedno določena na podlagi evidentiranih 
podatkov v katastru stavb oziroma zemljiškem katastru, na katere 
pravilnost se je lastnik lahko pritožil že ob njihovem vpisu, zakonu 
ne omogoča pritožbe na te podatke, pač pa le napotujejo lastnika, 
da lahko podatke spremeni v skladu s predpisanimi postopki. 
Spremenjeni podatki se upoštevajo pri določitvi vrednosti ob 
njihovem evidentiranju v katastrih. 

Podobna rešitev velja tudi za prevzete podatke iz zbirk upravnih 
aktov, zbirk pravnih režimov, zbirk dejanske rabe, katastrov trajnih 
nasadov in gozdnogospodarskih načrtov. Pri teh spremembah je 
potrebno za vsako zbirko posebej upoštevati predpisan postopek 
spreminjanja podatkov. 

Posebej je določeno spreminjanje podatkov iz vprašalnika za 
pripis podatkov. Če se lastnik s podatki ne strinja, ker ne izkazujejo 
več dejanskega stanja, podatke spremeni tako, da ponovno izpolni 
vprašalnik in ga posreduje ministrstvu, pristojnemu za 
evidentiranje nepremičnin. 

Zaradi zagotavljanja dosegljivosti podatkov, uporabljenih za 
vrednotenje v preteklih letih, in štedljivosti sprememb, mora biti 
voden zgodovinski zapis vseh podatkov, uporabljenih za 
posamični izračun vrednosti .in na njihovi podlagi izračunana 
vrednost (24. člen). 

Skladno z določbo 2. člena, v kateri so opredeljene nepremičnine 
kot predmeti vrednotenja, določba 24. člena določa, da se vrednost 
izkazuje po predmetih vrednotenja. Npr.: za stanovanje se izkazuje 
vrednost za stanovanje skupaj s pripadajočimi skupnimi deli 
stavbe in pripadajočim deležem parcele na kateri stoji stavba. 
Podrobneje bo način izkazovanja urejen v podzakonskem 
predpisu, ki ga izda minister, pristojen za evidentiranje nepremičnin. 

DOSTOP DO PODATKOV (25. člen) 

25. člen določa, da so podatki iz evidence trga nepremičnin, 
podatki iz zbirke vrednotenja ter podatki o vrednosti nepremičnin 
javni. Omejuje le javnost teh podatkov, kadar se izkazujejo skupaj 
s podatki o lastnikih nepremičnin. Določeno je tudi, da se vsi ti 
podatki objavijo na svetovnem spletu, kar pomeni, da je elektronski 
dostop do podatkov eden od obveznih načinov objave oz. dostopa 
do teh podatkov. 

Stroški izdajanja podatkov iz evidence trga nepremič^ _ 
podatkov o vrednostih nepremičnin so določeni na ena^n-kep 
kot velja za ostale podatke o nepremičninah, vodenih v zemil1 

katastru in katastru stavb. Sami podatki so brezplačni1 ^ 
uporabnike. Za vpogled ali pridobivanje podatkov uPorfh.t^ 
plačajo le stroške storitve, ki omogoča vpogled oziroma Pn ° $ 
podatkov. Cena izdajanja bo določena v uredbi o ,ar -sn 
izdajanje geodetskih podatkov in določena na podlagi del } 
stroškov vzdrževanja distribucijskega sistema in e/ek"'0^ 
servisov za izdajanje podatkov, upoštevajoč pričakovano s 
izdanih podatkov. 

nClS^ Poleg državnih organov, organov lokalnih skupnosti m !lu ^ 
javnih pooblastil, ki podatke potrebujejo za izvajanje UP_0 
nalog na podlagi zakona, zakon oprošča plačila vseh slr0^p 
tudi nepremičninske družbe in notarje, kadar uporabljajo P° ^ 
o tistih nepremičninah, za katere morajo posredovati pod* 
evidenco trga nepremičnin. 

KAZENSKE DOLOČBE (26. - 29. člen) 

26. člen določa sankcioniranje lastnikov nepremičnin, 
primeru, da je lastnik pravna oseba ali samostojni p° " 
posameznik, tudi njihovo odgovorno osebo, v primeru, 
izpolnijo vprašalnika za pripis vrednosti, s katerim se * ^ti 
dodatni podatki o nepremičninah, potrebni za pripis. SanK ^ 
se neposredovanje, načeloma pa se podatki, ki jih P°sf® ^ 
lastniki, ne preverjajo, ampak se štejejo za pravilne, kot to 
peti odstavek 18. člena tega zakona. 

i''' 
27. člen določa globo za lastnike nepremičnin, ki v skladu 
členom zakona ne poskrbijo za vpis svoje nepremičnine v * 
stavb in obenem ne posredujejo pristojnemu organ 

vprašalnika z dodatnimi podatki za pripis vrednosti. 
noda'*"" Z določbo 28. člena se določa sankcija za upravljavce P" )fJ i 

o trgu nepremičnin, ki ne posredujejo podatkov na na° 
rokih, ki jih bo določil podzakonski predpis. 

terosl 

Sankcija iz 29. člena je vezana na prehodno določbo, s ^ i 
določa izvedba razgrnitve podatkov o stavbah in delih 
katastru stavb. Z razgrnitvijo se bodo preverili in dopolni" P 
v enkratnem postopku. Zakon določa, da se sankcionira ^ 
stavb, ki ne sporočijo podatkov v kataster stavb in obe 
izpolnijo vprašalnika s podatki za pripis vrednosti. 

PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE (30. - 42. č^) 

V 30. členu se določajo roki za izdajo vseh poogjf 
predpisov, ki jih nalaga zakon. Roki so usklajeni z rol(l ^ 5" 
pripis vrednosti tako, da bo mogoče nujne aktivnost1' jj 
pridobitev podatkov o nepremičninah, začetek sistem3 ^gt, 
zbiranja podatkov o trgu nepremičnin in priprava prvih m pf 
mogoče izvesti kar najhitreje po datumu uveljavitve žaK 

določitvi rokov so se morale poleg organizacijskih 
kadrovskih, upoštevati tudi tehnične omejitve. 

31. člen določa prehodno obdobje za uveljavitev 
pridobitve ustreznih znanj za javne uslužbence, ki bod 
naloge množičnega vrednotenja. Določeno je, da mo 
uslužbenci osnovna znanja o ocenjevanju tržne v 

nepremičnin pridobiti ali izkazati najkasneje v šestih me 
začetku opravljanja nalog, dodatna znanja pa v enem 16 

■cinP'K Za to, da bo mogoče določiti prve modele vrednotenja llieje r 
podatke za prvo vrednotenje in pripis vrednosti, kar nain ^ f 
uveljavitvi zakona, se med prehodnimi določbami v člen 
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"U Jg v 
3j -' e ^postavljajo pogoji za nekatere aktivnosti. Tako so v 
^ navedene skupine istovrstnih nepremičnin, ki se bodo 
"epre e".a'e za Prvo vrednotenje in kriteriji za uvrščanje 
lahko ?"cn,n v posamezne skupine. Te skupine se bodo kasneje 
hi Sg , sPreminjale. Za prvo vrednotenje so vse nepremičnine, 
"airetf °do vrednotile, razdeljene v devet skupin. Za vsako od 
ki Se ^

nif] skupin se podrobno opredeljuje kriterij za razvrstitev, 
kot ka ° up°š,eval tako pri zbiranju podatkov o nepremičninah, 

Pri določitvi primernega modela za vrednotenje 
ezne nepremičnine. 

(d'eVan'u organizacijskih, kadrovskih in tehničnih zahtev 
v!po 

avitev službe, nabava potrebne opreme, začetek 
iania Potrebnih evidenc...) za začetek izvajanja sistema 

r»0g0t/
le9a vrednotenja nepremičnin 33. člen določa, da je 

Pe/„a 
6 prw Pripis vrednosti izvesti najbolj zgodaj po izteku roka 

nktiJ mesecev od uveljavitve zakona. Za vse uvajalne 
Prve . 

se ,orej potrebuje najmanj 15 mesece časa oz. da je 
G/gf/g a"(e 0 vrednostih mogoče določiti najprej v tem roku. 
in Uve^

a navedeni rok je zato pomembno, kdaj se zakon sprejme 
^Tiik rf ^Sal< zamik v roku sprejema zakona pomeni ustrezen 
Prvetri 

aluma za prvo vrednotenje. Najkasneje dva meseca po 
nSDraJ

3.r'p'su se vse lastnike obvesti o vrednosti njihovih 
3<čZcnin- 
^n0sl 

POdrobno navaja, katere podatke se za prvi pripis 
' Potrebuje za vsako od skupin istovrstnih nepremičnin, 

Je Pp(re™ v 32. členu. S to določbo se tudi določa, katere podatke 
ewt/eneg"0 Za P™' Pr'P's pridobiti skozi katastre, druge javne 
ev"Jenc

e al'z vPrašalnikom. S tem se torej opredeljuje tudi obseg ■ Potrebnih za množično vrednotenje. 
3$. qJq^ 

pr^ določa način pridobitve podatkov o stavbah in delih stavb 
tazgrniif?np's vrednosti, in sicer se bodo ti podatki pridobili z 
'er i '/° Podatkov o stavbah in delih stavb iz katastra stavb 
Ogrnit0171 P°datf<0v z vprašalnikom za pripis vrednosti. 
'e'a Po p°datkov se mora začeti najkasneje v roku enega 
"ainaniiVe^av',v' zakona, izvede pa se tako, da se z javnim 
Postoj obvesti lastnike stavb in delov stavb o začetku 
0 v$eh n raz9mitve podatkov, nato pa se jih z obvestilom obvesti 
^rstipq^, ' ki so evidentirani v katastru stavb, in se jim 
"e/i/i stf vprašalnik za zajem dodatnih podatkov o stavbah in 
°*lovsta fj' k'. niso vodeni v katastru stavb. Lastniki stavb in 
vPisam ' so Prejeli obvestilo in ki menijo, da v katastru stavb 
",e(1PisBn0da'kl ne izkazujejo dejanskega stanja, morajo v 
Poia,kov em r°ku prijaviti vpis podatkov ali spremembe vpisanih 
*8f boo0 

s PredPisi, ki urejajo evidentiranje nepremičnin, r°ku na . a,i prejeli tudi vprašalnik, pa morajo v predpisanem 
Slavbah govoriti in posredovati pravilne in popolne podatke o n delih stavb 

Ustniki s,^b 0. s,avb in delov stavb, ki se evidentirajo v katastru 
kakr^qJ

eStila 0 Podatkih o stavbah in delih stavb iz 
^atk0v °" razloga niso prejeli (npr. obvestilo je zaradi napačnih 
rr,°raio v 

a,astra stavb dobila druga oseba, ki ni lastnik, ...), 
r>3inar,ng

predpisanem roku, ki začne teči od dneva javnega 
'*Poinifj° raz9rnitvi podatkov, vpisati podatke v kataster stavb %re vpraša če ministrstvo, pristojno za evidentiranje 

u9°tovi, da stavba ali del stavbe še ni evidentirana, 
a'asfer s.

niso izpolnili svoje obveznosti in niso vpisali podatke v 
°^esti ia^

Vb' samo evidentira podatke o tej stavbi in o tem 
?a ^zrtou n'ka slavPe, obenem pa predlaga uvedbo postopka 
^°na p0t

n'6 lastnika za prekršek po kazenskih določbah 
oer>U: se v a,k'' pr'dobljeni na prvi pripis na način, določen v tem 
D

rB'ai°evid slru stavb evidentirajo v skladu s predpisi, ki 
°^tkij en,iranje nepremičnin (kot katastrski oziroma registrski 

36. člen določa, da se bodo do vzpostavitve distribucijskega 
sistema, ki bo omogočal dostop do podatkov za vrednotenje 
nepremičnin na enem mestu, v prehodnem obdobju podatki 
potrebni za pripis vrednosti nepremičnin pridobljeni neposredno 
od upravljavcev posameznih zbirk. Način, obliko in podrobnejše 
roke za posredovanje podatkov bodo določeni v podzakonskem 
predpisu. Zakon eksplicitno določa kateri podatki se iz določenih 
zbirk prevzemajo na tak način ter skrajni rok za posredovanje 
teh podatkov. 

Zaradi možnih problemov pri zagotavljanju podatkov o zemljiščih 
namenjenih za pozidavo v ustrezni obliki je določen vir podatkov, 
ki bo uporabljen, če predvidenih podatkov ne bodo zagotovile 
lokalne skupnosti. 

37. člen prehodno rešuje problem nadomestitve podatkov o 
katastrskem razredu kmetijskih in gozdnih zemljišč, ki se bodo v 
sladu s predpisi o evidentiranju nepremičnin nehali voditi v 
zemljiškem katastru z letom 2007, z novim kazalcem proizvodne 
sposobnosti zemljišč, bonitetnimi točkami. Obstoječi podatki o 
proizvodni sposobnosti kmetijskih in gozdnih zemljišč, ki se vodijo 
v zemljiškem katastru kot podatki o katastrskih kulturah in 
katastrskih razredih ne odražajo primerljivega stanja za vsa 
zemljišča v Sloveniji. Ker je že izdelana metodologija za kontrolirano 
prevedbo obstoječih podatkov v sistem bonitetnih točk za 
kmetijska zemljišča, podatke za gozdna zemljišča pa je možno 
zagotoviti v nekaj mesecih, zakon določa uvedbo bonitete zemljišč 
za vse parcele. Za parcele, ki so v zemljiškem katastru uvrščene 
u katastrske kulture bodo določene bonitetne točke v skladu s 
prevedbenimi tabelami, ki jih bo določila vlada, za ostala zemljišča 
pa bo določena boniteta v vrednosti nič točk. 

V zakonu je določen postopek in osnovni pogoji za spreminjanje 
podatkov o boniteti zemljišč. Podrobnejša metodologija ter vsebina 
elaborata o spremembi bonitete zemljišč bosta določena s 
podzakonskim predpisom. 

Zaradi racionalnosti je smiselno stalno zagotavljanje nekaterih 
medsebojno povezanih podatkov iz različnih zbirk podatkov v 
večnamensko uporabnem distribucijskem okolju. Še posebej to 
velja za nekatere podatke, ki zaradi obstoječe ravni (ne) kakovosti 
med seboj niso enostavno povezljivi. Npr. podatki o mejah parcel 
in podatki namenske rabe zemljišč - dokler ne bodo podatki o 
mejah parcel in mejah območij namenske rabe vodeni z enako 
lokacijsko natančnostjo u istem koordinatnem sistemu jih ni možno 
povezati zgolj z enostavnim geometrijskim presekom območij, 
temveč je potrebno podatke predhodno čim bolj lokacijsko 
uskladiti. Prav tako je smiselno zagotavljati med seboj povezane 
podatke, ki se največ uporabljajo in povezave velikih količin 
podatkov. 

Zaradi tega zakon v 38. členu določa vzpostavitev 
večnamenskega distribucijskega sistema. Stroški začetka 
delovanja sistema bodo relativno visoki, vendar se bo racionalnost 
take rešitve pokazala ob širitvi uporabe podatkov, ki jih bo 
zagotavljal sistem distribucije. Poleg zagotavljanja podatkov za 
množično vrednotenje bodo ti podatki takoj neposredno uporabni 
za upravljanje in gospodarjenje z nepremičninami, za urejan/e 
prostora, vodenje kmetijske politike in zemljiških politik... 

Zakonsko določilo omogoča le začetek vzpostavitve 
distribucijskega okolja za potrebe vrednotenja nepremičnin. 
Nadaljnja širitev bo omogočena le na podlagi posebnega predpisa, 
ki bo urejal pogoje povezovanja in posredovanja podatkov 
uporabnikom. 
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39. in 40. člen določata roke za vzpostavitev osnovnih evidenc 
vrednotenja in sicer evidence trga nepremičnin, v kateri se bodo 
zbirali podatki o cenah, najemninah in drugih kazalcih trga ter 
zbirke vrednotenja nepremičnin, v kateri se bodo hranili modeli 
vrednotenja ter območja vrednostnih con. 

41. člen določa prenehanje nekaterih členov zakona o 
nepremičninskem posredovanju in podzakonskih predpisov, 
sprejetih na podlagi teh členov, s katerimi je bil začasno urejen 
sistem zbiranja podatkov o trgu nepremičnin od nepremičninskih 

posrednikov in davčnega organa. Zakon o mnoHcl . 
vrednotenju celoviteje ureja ta sistem in bo omogočil vzpoS ^ 
evidenco trga, ki bo javno dostopna baza podatkov. S 
dana možnost uporabe teh podatkov ne le za narn ^ 
prostorskega načrtovanja in za potrebe nepremičn"1 

posrednikov, kot je to določal predpis, ki se odpravlja, 3">Pa . 
možnost uporabe podatkov dana vsem zainteresiranim stran 

Z 42. členom se določa, da začne zakon veljati v petnajstih dpe 

po objavi v uradnem listu. 
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Predl0g zakona o 

Ratifikaciji konvencije med vlado 

^publike Slovenije in vlado kraljevine 

nizozemske o izogibanju dvojnega 

obdavčevanja in preprečevanju 

davčnih utaj v zvezi z davki od dohodka 

S PROTOKOLOM (BNLIDO) 

' EpA 1504 - III 

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE 

EVA- 
Številka- 2004-1811-0204 
Ljubi,- 422-23/2001-39 |UD|)ana, 14.10.2004 

dolrJi|F,!!'3u'3'i'<e Slovenije je na 94. redni seji dne 14.10.2004 a besedilo: 

predloga zakona o ratifikaciji konvencije 

KRai VLAD0 REPUBLIKE SLOVENIJE IN VLADO 
DVniKEVINE NIZOZEMSKE o izogibanju 
Dav^EGA obdavčevanja in preprečevanju 
PorwNlH UTAJ v ZVEZI Z DAVKI OD DOHODKA S R°TOKOLOM, 

ki gg », 
p°s,0v-"la ^obravnavo in sprejem na podlagi 169. člena 
0c|stavka 7 '~>r?avne9a zbora Republike Slovenije in tretjega 5- člena zakona o zunanjih zadevah. 

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 45. člena poslovnika 
Vlade Republike Slovenije in na podlagi 235. člena poslovnika 
Državnega zbora Republike Slovenije določila, da bodo kot 
njeni predstavniki pri delu Državnega zbora in njegovih delovnih 
teles sodelovali: 

Ivo Vajgl, minister za zunanje zadeve, 
dr. Dušan Mramor, minister za finance, 
Andrej Logar, državni sekretar v Ministrstvu za zunanje 
zadeve, 
Milojka Kolar, državna sekretarka v Ministrstvu za finance, 
Meta Bole, pooblaščena ministrica v Ministrstvu za zunanje 
zadeve, 
Marija Ferlež, sekretarka v Ministrstvu za finance, 
Drago Smole, državni podsekretar v Ministrstvu za zunanje 
zadeve, 
Mojca Zemljič, višja svetovalka III v Ministrstvu za finance. 

Mirko Bandelj, l.r. 
GENERALNI SEKRETAR 

o r.ti_, zakon 
REPUb7,£LKacij| konvencije med vlado 

NlZnlt SLOVENIJE IN VLADO KRALJEVINE 
°BDAVXcw SKE 0 IZOGIBANJU DVOJNEGA 

UTA ,, NJA IN PREPREČEVANJU DAVČNIH 'AJ V ZVEZI Z DAVKI OD DOHODKA S 
PROTOKOLOM 

iw. 1-člen 
k 'cira se k 

ralievine Ni2°nV0nc''a med vlacJo Republike Slovenije in Vlado ozemske o izogibanju dvojnega obdavčevanja in 

preprečevanju davčnih utaj v zvezi z davki od dohodka s 
protokolom, podpisana v Ljubljani 30. junija 2004. 

2. člen 

Besedilo konvencije s protokolom se v izvirniku v slovenskem in 
angleškem jeziku glasi:' 

■ Oktobl Gr2004 25 

Besedilo konvencije s protokolom vnizozemskem jeziku je na vpogled v 
Sektorju za mednarodnopravne zadeve Ministrstva za zunanje zadeve. 
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KONVENCIJA MED VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE IN VLADO KRALJEVINE 

NIZOZEMSKE O IZOGIBANJU DVOJNEGA OBDAVČEVANJA IN PREPREČEVANJ 

DAVČNIH UTAJ Z ZVEZI Z DAVKI OD DOHODKA 

Vlada Republike Slovenije 

in 

Vlada Kraljevine Nizozemske 

sta se v želji, da bi sklenili konvencijo o izogibanju dvojnega 
obdavčevanja in preprečevanju davčnih utaj v zvezi z davki od 
dohodka, 

sporazumeli: 

I. POGLAVJE 

PODROČJE UPORABE KONVENCIJE 

1. člen 
OSEBE, ZA KATERE SE UPORABLJA KONVENCIJA 

Ta konvencija se uporablja za osebe, ki so rezidenti ene ali obeh 
držav pogodbenic. 

2. člen 
DAVKI, ZA KATERE SE UPORABLJA KONVENCIJA 

1.Ta konvencija se uporablja za davke od dohodka, ki se uvedejo 
v imenu države pogodbenice ali njenih političnih enot ali lokalnih 
oblasti, ne glede na način njihove uvedbe. 

2. Za davke od dohodka se štejejo vsi davki, uvedeni na celoten 
dohodek ali na sestavine dohodka, vključno z davki od dobička iz 
odtujitve premičnin ali nepremičnin, davki na skupne zneske mezd 
ali plač, ki jih izplačujejo podjetja, ter davki na zvišanje vrednosti 
kapitala. 

3. Obstoječi davki, za katere se uporablja konvencija, so zlasti: 

a) na Nizozemskem: 

i) de inkomstenbelasting (davek od dohodka); 
ii) de loonbelasting (davek na plače); 
iii) de vennootschapsbelasting (davek od dobička pravnih 

oseb), vključno z deležem države v neto dobičku od 
izkoriščanja naravnih virov v skladu z zakonom o 
rudarstvu iz 1810 (Mijnvvet 1810) v zvezi s koncesijami, 
podeljenimi od leta 1967, ali v skladu z zakonom o 
rudarstvu v nizozemskem epikontinentalnem pasu iz 
1965 (Mijnvvet Continentaal Plat 1965); 

iv) de dividendbelasting (davek od dividend) 

(v nadaljevanju "nizozemski davek"); 

b) v Sloveniji: 

i) davek od dobička pravnih oseb; 
ii) dohodnina; 
iii) posebni davek na bilančno vsoto bank in hranilnic 

4. Konvencija se uporablja tudi za enake ali vsebinsko P° j 
davke, ki se uvedejo po datumu podpisa konvencije c'° 
obstoječim davkom ali namesto njih. Pristojna organa j, 
pogodbenic drug drugega uradno obvestita o vseh t>'s 

spremembah njunih davčnih zakonodaj. 

II. POGLAVJE 

OPREDELITEV IZRAZOV 

3. člen 
SPLOŠNA OPREDELITEV IZRAZOV 

1. V tej konvenciji, razen če sobesedilo ne zahteva druga^e 

a) izraza "država pogodbenica" in "druga država P0?0*®0,^ 
pomenita, kot zahteva sobesedilo, Kraljevino Niz"2 

(Nizozemsko) ali Republiko Slovenijo (Slovenijo); 
s(ie ^ 

b) izraz "Nizozemska" pomeni del Kraljevine Nizoze ^ 
Evropi, vključno z njenim teritorialnim morjem. iri ^ 
območje zunaj teritorialnega morja, na katerem Niz® aii 
v skladu z mednarodnim pravom izvaja jurisdi ^ 
suverene pravice v zvezi z morskim dnom, n| vi(j; 
podzemljem in vodami nad njim ter njihovimi naravni 

c) izraz "Slovenija" pomeni Republiko Slovenijo, in ko se ^°fSniC 
v zemljepisnem smislu, ozemlje Slovenije, vključno z l e(r 
območjem], morskim dnom in podzemljem ob te 
morju, na katerem lahko Slovenija izvaja svoje 0<jaj° 
pravice in jurisdikcijo v skladu s svojo domačo zakon 
mednarodnim pravom; 

•n katero ^ d) izraz "oseba" vključuje posameznika, družbo in 
drugo telo, ki združuje več oseb; 

ka,eri * 
e) izraz "družba" pomeni katero koli korporacijo aH 

subjekt, ki se za davčne namene obravnava kot ko^P 
ršne 

f) izraz "podjetje" se uporablja za opravljanje kakr 

dejavnosti; 

g) izraza "podjetje države pogodbenice" in "podj®,,®eZjde',, 

države pogodbenice" pomenita podjetje, ki ga uprav 
države pogodbenice, in podjetje, ki ga upravlja rezio 
države pogodbenice; 

Ii Iet3,c,|ll.j h) izraz "mednarodni promet" pomeni prevoz z ladjo a' ^ ^ 
ki ga opravlja podjetje s sedežem dejanske upra(/e 

pogodbenici, razen če ladja ali letalo ne opravlja V 
samo med kraji v drugi državi pogodbenici; 

i) izraz "državljan" pomeni: Qdt>sn'Ct 
i) posameznika, ki ima državljanstvo države P°9 kater®f 
ii) pravno osebo, osebno družbo ali združenje, 

status izhaja iz veljavne zakonodaje v državi po9 

(v nadaljevanju "slovenski davek"). 
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^97 "r* ' j, Postojni organ" pomeni: 
na Nizozemskem ministra za finance ali njegovega 

lj, Pooblaščenega predstavnika; 
v Sloveniji Ministrstvo za finance Republike Slovenije ali 
Pooblaščenega predstavnika tega ministrstva; 

(j) 

dru* deiavn°st" vključuje opravljanje poklicnih storitev in 9|fl samostojnih dejavnosti. 
2 
k°|| ar ^°!i država pogodbenica uporabi konvencijo, ima kateri 
druga^ Z' v njej ni opredeljen, razen če sobesedilo ne zahteva 
dav|(0v ' Porr|en, ki ga ima takrat po pravu te države za namene 
Pomen ka,ere se konvencija uporablja, pri čemer kateri koli 
Pomen 

Po Veliavni davčni zakonodaji te države prevlada nad 
m izraza po drugi zakonodaji te države. 

4. člen 
REZIDENT 

1.Vf 
°sebo\j(0nvenc'i' izraz "rezident države pogodbenice" pomeni 
svojega'

16 po 2akonodaji te države dolžna plačevati davke zaradi 
katereqa?talne9a Prebivališča, prebivališča, sedeža uprave ali 
katero k , 0'idru9e9a podobnega merila, in vključuje tudi to državo, 
^iučuje ' n'0no Poli,ično enoto ali lokalno oblast. Ta izraz pa ne 
'vezj h rt°hebe' ki ie dolžna plačevati davke v tej državi samo v 

oriodki iz virov v tej državi. 
1 Kadar 
°beh drj '6 zaradi določb prvega odstavka posameznik rezident v Pogodbenic, se njegov status določi tako: 
91 šteje SP 

stalno Samo za re2iden,a države, v kateri ima na razpolago 
obeh P^'^lišče; če ima stalno prebivališče na razpolago v 
ima . rzavah, se šteje samo za rezidenta države, s katero 
Jivii„„6snei®e osebne in ekonomske odnose (središče |enlskih interesov); 
Če ni 
živ|jeopredeliti države, v kateri ima središče 
'azPol'S in,eresov, ali če nima v nobeni od držav na 
države

a®° s,a|nega prebivališča, se šteje samo za rezidenta 
' v ka,eri ima običajno bivališče; 

čeimaoh- 
se štej aino bivališče v obeh državah ali v nobeni od njiju, 

^ e samo za rezidenta države, katere državljan je; 

^av'rf'avl'an 0b®h držav ali nobene od njiju, pristojna organa °9odbenic vprašanje rešita s skupnim dogovorom. 
Kadar 

f°Sa,11ezni|[e zarad' določb prvega odstavka oseba, ki ni 
re2identa (j,- rGZ'dent obeh držav pogodbenic, se šteje samo za ave. v kateri je njen sedož dejanske uprave. 

, STALNA poslovna enota 

p est° Poslova"0''' 'zraz "s,a|na poslovna enota" pomeni stalno 
°djetja 

anla, prek katerega v celoti ali delno potekajo posli 

'*ra* »sta|n 

31 na P°sl°vna enota" še posebej vključuje: 

' ""'»ini«,. 

c) pisarno, 

d) tovarno, 

e) delavnico in 

f) rudnik, nahajališče nafte ali plina, kamnolom ali kateri koli 
drug kraj pridobivanja naravnih virov. 

3. Gradbišče ali projekt gradnje, montaže ali postavitve ali 
dejavnost nadzora v zvezi z njimi je stalna poslovna enota samo, 
če tako gradbišče, projekt ali dejavnost traja več kot dvanajst 
mesecev. 

4. Ne glede na prejšnje določbe tega člena se šteje, da izraz 
"stalna poslovna enota" ne vključuje: 

a) uporabe prostorov samo za skladiščenje, razstavljanje ali 
dostavo dobrin ali blaga, ki pripada podjetju; 

b) vzdrževanja zaloge dobrin ali blaga, ki pripada podjetju, samo 
za skladiščenje, razstavljanje ali dostavo; 

c) vzdrževanja zaloge dobrin ali blaga, ki pripada podjetju, samo 
za predelavo, ki jo opravi drugo podjetje; 

d) vzdrževanja stalnega mesta poslovanja samo za nakup dobrin 
ali blaga za podjetje ali zbiranje informacij za podjetje; 

e) vzdrževanja stalnega mesta poslovanja samo za opravljanje 
kakršne koli druge pripravljalne ali pomožne dejavnosti za 
podjetje; 

f) vzdrževanja stalnega mesta poslovanja samo za kakršno 
koli kombinacijo dejavnosti, omenjenih v pododstavkih a) do 
e), če je splošna dejavnost stalnega mesta poslovanja, ki je 
posledica te kombinacije, pripravljalna ali pomožna. 

5. Ne glede na določbe prvega in drugega odstavka, kadar oseba 
- ki ni zastopnik z neodvisnim statusom, za katerega se uporablja 
šesti odstavek - deluje v imenu podjetja ter ima in običajno uporablja 
v državi pogodbenici pooblastilo za sklepanje pogodb v imenu 
podjetja, se za to podjetje šteje, da ima stalno poslovno enoto v tej 
državi v zvezi z dejavnostmi, ki jih ta oseba prevzame za podjetje, 
razen če dejavnosti te osebe niso omejene na tiste iz četrtega 
odstavka, zaradi katerih se to stalno mesto poslovanja po določbah 
tega odstavka ne bi štelo za stalno poslovno enoto, če bi se 
opravljale prek stalnega mesta poslovanja. 

6. Ne šteje se, da ima podjetje stalno poslovno enoto v državi 
pogodbenici samo zato, ker opravlja posle v tej državi prek 
posrednika, splošnega komisionarja ali katerega koli drugega 
zastopnika z neodvisnim statusom, če te osebe delujejo v okviru 
svojega rednega poslovanja. Kadar pa so dejavnosti takega 
zastopnika v celoti ali skoraj v celoti namenjene temu podjetju in 
med podjetjem in zastopnikom v njunih komercialnih ali finančnih 
odnosih obstajajo ali se vzpostavijo pogoji, drugačni od tistih, ki bi 
obstajali med neodvisnimi podjetji, se ta ne šteje za zastopnika z 
neodvisnim statusom v smislu tega odstavka. 

7. Dejstvo, da družba, ki je rezident države pogodbenice, nadzoruje 
družbo, ki je rezident druge države pogodbenice ali opravlja posle 
v tej drugi državi (prek stalne poslovne enote ali drugače) ali je 
pod nadzorom take družbe, samo po sebi še ne pomeni, da je 
ena od družb stalna poslovna enota druge. 
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III. POGLAVJE 

OBDAVČEVANJE DOHODKA 

7. Kadar dobiček vključuje dohodkovne postavke, ki so P°® 
obravnavane v drugih členih te konvencije, določbe tega 
ne vplivajo na določbe tistih členov. 

6. člen 
DOHODEK IZ NEPREMIČNIN 

1. Dohodek rezidenta države pogodbenice, ki izhaja iz nepremičnin 
(vključno z dohodkom iz kmetijstva ali gozdarstva), ki so v drugi 
državi pogodbenici, se lahko obdavči v tej drugi državi. 

2. Izraz "nepremičnine" ima pomen, ki ga ima po pravu države 
pogodbenice, v kateri je ta nepremičnina. Izraz vedno vključuje 
premoženje, ki je sestavni del nepremičnin, živino in opremo, ki 
se uporablja v kmetijstvu in gozdarstvu, pravice, za katere se 
uporabljajo določbe splošnega prava v zvezi z zemljiško lastnino, 
užitek na nepremičninah in pravice do spremenljivih ali stalnih 
plačil kot odškodnino za izkoriščanje ali pravico do izkoriščanja 
nahajališč rude, virov ter drugega naravnega bogastva; ladje, 
čolni in letala se ne štejejo za nepremičnine. 

3. Določbe prvega odstavka se uporabljajo za dohodek, ki se 
ustvari z neposredno uporabo, dajanjem v najem ali katero koli 
drugo obliko uporabe nepremičnine. 

4. Določbe prvega in tretjega odstavka se uporabljajo tudi za 
dohodek iz nepremičnin podjetja. 

7. člen 
POSLOVNI DOBIČEK 

1. Dobiček podjetja države pogodbenice se obdavči samo v tej 
državi, razen če podjetje ne posluje v drugi državi pogodbenici 
prek stalne poslovne enote v njej. Če podjetje posluje, kot je prej 
omenjeno, se lahko dobiček podjetja obdavči v drugi državi, 
vendar samo toliko dobička, kot se pripiše tej stalni poslovni 
enoti. 

2. Ob upoštevanju določb tretjega odstavka, kadar podjetje države 
pogodbenice posluje v drugi državi pogodbenici prek stalne 
poslovne enote v njej, se v vsaki državi pogodbenici tej stalni 
poslovni enoti pripiše dobiček, za katerega bi se lahko pričakovalo, 
da bi ga imela, če bi bila različno in ločeno podjetje, ki opravlja 
enake ali podobne dejavnosti pod istimi ali podobnimi pogoji ter 
povsem neodvisno posluje s podjetjem, katerega stalna poslovna 
enota je. 

3. Pri določanju dobička stalne poslovne enote je dovoljeno odšteti 
stroške, ki nastanejo za namene stalne poslovne enote, vključno 
s poslovodnimi in splošnimi upravnimi stroški, ki so tako nastali v 
državi, v kateri je stalna poslovna enota, ali drugje. 

4. Če se v državi pogodbenici dobiček, ki se pripiše stalni poslovni 
enoti, običajno določi na podlagi porazdelitve vsega dobička 
podjetja na njegove dele, nič v drugem odstavku tej državi 
pogodbenici ne preprečuje določiti obdavčljivega dobička z 
običajno porazdelitvijo; sprejeta metoda porazdelitve pa mora biti 
taka, da je rezultat v skladu z načeli tega člena. 

5. Stalni poslovni enoti se ne pripiše dobiček samo zato, ker 
nakupuje dobrine ali blago za podjetje. 

6. Za namene prejšnjih odstavkov se dobiček, ki se pripiše stalni 
poslovni enoti, vsako leto določi po isti metodi, razen če ni 
upravičenega in zadostnega razloga za nasprotno. 

8. člen 
LADIJSKI IN LETALSKI PREVOZ 

1. Dobiček od ladijskih ali letalskih prevozov v mednaro^" . 
prometu se obdavči samo v državi pogodbenici, v kateri je5 

dejanske uprave podjetja. 

2. Če je sedež dejanske uprave ladjarskega podjetja na l3^ 
šteje, da je v državi pogodbenici, v kateri je matično pris'® ^ 
ladje, ali če ni takega matičnega pristanišča, v državi pog°d 

katere rezident je ladijski prevoznik. 

3. V tem členu dobiček od ladijskih in letalskih P1^0^ 
mednarodnem prometu vključuje dobiček iz najemnin za 
ladje in letala, če se z njimi opravljajo prevozi v mecinar

h0(jka 
prometu in je takšen dobiček iz najemnin občasen vir don 

4. Določbe prvega odstavka se uporabljajo tudi za gli 
udeležbe v interesnem združenju, mešanem pod|e J 
mednarodni prevozni agenciji. 

9. člen 
POVEZANA PODJETJA 

1. Kadar: 
sred"5 

a) je podjetje države pogodbenice neposredno ali P° 
udeleženo pri upravljanju, nadzoru ali v kapitalu podje'l 
države pogodbenice 

ali 

b) so iste osebe neposredno ali posredno 
upravljanju, nadzoru ali v kapitalu podjetja države po9° 
in podjetja druge države pogodbenice 

in v obeh primerih obstajajo ali se uvedejo med po^.jijs# 
njunih komercialnih ali finančnih odnosih pogoji, drugače 
ki bi obstajali med neodvisnimi podjetji, se kakršen koli do 
bi prirastel enemu od podjetij, če takih pogojev ne bi b'10.^ 
prav zaradi takih pogojev ni prirastel, lahko vključi v dobi 
podjetja in ustrezno obdavči. 

• t e<t<K 2. Kadar država pogodbenica v dobiček podjetia V Sj|oz 

vključuje - in ustrezno obdavči - dobiček, za katerega I 
obdavčeno podjetje druge države pogodbenice v tej y 
in je tako vključeni dobiček dobiček, ki bi prirastel P° 'eC4, 

omenjene države, če bi bili pogoji, ki obstajajo med P° ^ 
taki, kot bi obstajali med neodvisnimi podjetji, ta drug ^ p 
ustrezno prilagodi znesek davka, ki se v tej državi obi® 
tega dobička, če meni, da je prilagoditev upravičena Prl 

take prilagoditve je treba upoštevati druge določbe te k0 . 
pristojna organa držav pogodbenic pa se po potrebi m 
posvetujeta. 

UL člen 
DIVIDENDE 

dt>0 

1. Dividende, ki jih dru.žba, ki je rezident države P'^gtfT 
plača rezidentu druge države pogodbenice, se lahko o 
tej drugi državi. 
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' Tal® rf . 
katere 

1Vlclencle pa se lahko obdavčijo tudi v državi pogodbenici, 
iakon ^62ident 'e družba, ki dividende plačuje, in v skladu z 
Se d - tedržave če pa je upravičeni lastnik dividend rezident 2ave pogodbenice, tako obračunani davek ne presega: 

dr°
d

h
s,°'k°v bruto zneska dividend, če je upravičeni lastnik 

odst it 'razen osebne družbe), ki ima v lasti najmanj 10 0v kapitala družbe, ki plačuje dividende; 
b) 15 

^stotkov bruto zneska dividend v vseh drugih primerih. 
3' Pris,0ina 
"'editg n - or9ana držav pogodbenic s skupnim dogovorom Cln uporabe omejitev iz drugega odstavka. 
^ D | 
"zve^® dru9ega odstavka ne vplivajo na obdavčenje družbe 

dobičkom, iz katerega se plačajo dividende. 

kot je uporabljen v tem členu, pomeni dohodek 
Us,anovite|- |ou'ssance" delnic ali pravic, rudniških delnic, 
n's°terjatv

IS^ deln'c ali drugih pravic do udeležbe v dobičku, ki 
^včno , e'ln 'udi dohodek iz drugih korporacijskih pravic, ki se 
^ave ka,ravnava enako kot dohodek iz delnic po zakonodaji 

5 D 8re reZ'dent 'e dmzba' k' dividende deli. 
^ "Pravjj prve9a' drugega in osmega odstavka se ne uporabljajo, 
Nuje v n"' 'astnil< dividend, ki je rezident države pogodbenice, 
đlvid6ncje D|U9' državi pogodbenici, katere rezident je družba, ki 
'Ve2i s acuie, prek stalne poslovne enote v njej in je delež, v 
!'a'no Posi6rirri se dividende plačajo, dejansko povezan s tako ciena vno enoto. V takem primeru se uporabljajo določbe 7. 

' ^dar H 
Po9odbenjc°

biček ali dohodek družbe, ki je rezident države 
J16 Snie uvest Zha'a iz dru9e države pogodbenice, ta druga država 

če Se ' nobenega davka na dividende, ki jih plača družba, 
ov 6 d!v'der|de plačajo rezidentu te druge države ali če 
u*an s S)V?2' s ka,erim se take dividende plačajo, dejansko 
tjVe.s,i đavka 3 n° poslovno enoto v tej drugi državi, niti ne sme 
^be, (Ucj. ?d nerazdeljenega dobička na nerazdeljeni dobiček 

a
e'0,i ali cJe|n

Ce S0 pla^ane dividende ali nerazdeljeni dobiček v 
'u9' državi 

0 ses,avljeni iz dobička ali dohodka, ki nastane v taki 

j ^ g| 
5"*0 divide^ dol°čbe prvega, drugega in sedmega odstavka se 

Po e 'n ie 6 'ifl druzba' ^iima osnovni kapital razdeljen na zal<onodaji države rezident te države, plača 
^enieni ' i0 rezident druge države, obdavčijo v prvi 
krvSart1e2nik -3V' V skladu z zakonodajo te države, če ima ta 

' ne
nitl s°rodnikam al' skupai z zakoncem - ali kdo od njegovih 

' d0f0sreclno ai °v al' sorodnikov po zakonski zvezi v ravni črti 
<^nega ' posredno v lasti najmanj 5 odstotkov kapitala iz 

j^i^blja samQZrecla Vdanih delnic te družbe. Ta določba se 
v |, nt Prve o 08 'e bil Posameznik, ki se mu dividende plačajo, 
r
e.

a'erern Se 
rneniene države v zadnjih desetih letih pred letom, 

|J 6r" drUge^'dende plačai°' in če so bi,i v času, ko je postal 
'^tva delnic ,rzave' izpolnjeni zgoraj omenjeni pogoji glede 

VS6 
6družbe 

davkrT1ežniku°kjdC>rnaii' zakonodaji prve omenjene države 
das

a v zvezi z mu dividende plačajo, izda odločba o odmeri 
k'1® odtuje°đtU''tV''0 orneni0nih delnic, za katere se šteje, 

še n 
ni0 določb6 °b n'e9°vi izselitvi iz prve omenjene države, 

ep°ravnan 
9 uporabljajo samo, če je del odmerjenih davkov 

11. člen 
OBRESTI 

1. Obresti, ki nastanejo v državi pogodbenici in se izplačajo 
rezidentu druge države pogodbenice, se lahko obdavčijo v tej 
drugi državi. 

2. Take obresti pa se lahko obdavčijo tudi v državi pogodbenici, v 
kateri nastanejo, in v skladu z zakonodajo te države, če pa je 
upravičeni lastnik obresti rezident druge države, tako obračunani 
davek ne presega 5 odstotkov bruto zneska obresti. 

3. Ne glede na določbe drugega odstavka se obresti, ki nastanejo 
v eni državi pogodbenici in se plačajo rezidentu druge države 
pogodbenice, ki je njihov upravičeni lastnik, obdavčijo samo v tej 
drugi državi pogodbenici, če je izpolnjena ena od teh zahtev: 

i) plačnik ali prejemnik obresti je vlada države pogodbenice, 
javni organ države pogodbenice, njena politična enota, 
upravnoteritorialna enota ali lokalna oblast ali centralna banka 
države pogodbenice; 

ii) obresti se plačajo za posojilo, ki ga je dala, odobrila, zanj dala 
poroštvo ali zavarovala vlada države pogodbenice, centralna 
banka države pogodbenice ali agencija (vključno s finančno 
ustanovo) v lasti ali pod nadzorom vlade države pogodbenice; 

iii) obresti se plačajo za posojilo, ki ga je dala banka ali podobna 
finančna ustanova (razen zavarovalnice). 

4. Pristojna organa držav pogodbenic s skupnim dogovorom 
uredita način uporabe omejitev iz drugega in tretjega odstavka. 

5. Izraz "obresti", kot je uporabljen v tem členu, pomeni dohodek 
iz vseh vrst terjatev ne glede na to, ali so zavarovane s hipoteko, 
in ne glede na to, ali imajo pravico do udeležbe v dolžnikovem 
dobičku, in še posebej dohodek iz državnih vrednostnih papirjev 
ter dohodek iz obveznic ali zadolžnic, vključno s premijami in 
nagradami od takih vrednostnih papirjev, obveznic ali zadolžnic. 
Kazni zaradi zamude pri plačilu se za namen tega člena ne štejejo 
za obresti. 

6. Določbe prvega, drugega in tretjega odstavka se ne uporabljajo, 
če upravičeni lastnik obresti, ki je rezident države pogodbenice, 
posluje v drugi državi pogodbenici, v kateri obresti nastanejo, 
prek stalne poslovne enote v njej in je terjatev, v zvezi s katero se 
obresti plačajo, dejansko povezana s tako stalno poslovno enoto. 
V takem primeru se uporabljajo določbe 7. člena. 

7. Šteje se, da obresti nastanejo v državi pogodbenici, kadar je 
plačnik rezident te države. Kadar pa ima oseba, ki plačuje obresti, 
ne glede na to, ali je rezident države pogodbenice, v državi 
pogodbenici stalno poslovno enoto, v zvezi s katero je nastala 
zadolžitev, za katero se plačajo obresti ter take obresti krije taka 
stalna poslovna enota, se šteje, da take obresti nastanejo v državi, 
v kateri je stalna poslovna enota. 

8. Kadar zaradi posebnega odnosa med plačnikom in upravičenim 
lastnikom ali med njima in drugo osebo znesek obresti glede na 
terjatev, za katero se plačajo, presega znesek, za katerega bi se 
sporazumela plačnik in upravičeni lastnik, če takega odnosa ne 
bi bilo, se določbe tega člena uporabljajo samo za zadnji omenjeni 
znesek. V takem primeru se presežni del plačil še naprej 
obdavčuje v skladu z zakonodajo vsake države pogodbenice, 
pri čemer je treba upoštevati druge določbe te konvencije. 

°kt°be, r2004 
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12. člen 
LICENČNINE IN AVTORSKI HONORARJI 

1. Licenčnine in avtorski honorarji, ki nastanejo v državi 
pogodbenici in se plačajo rezidentu druge države pogodbenice, 
se lahko obdavčijo v tej drugi državi. 

2. Take licenčnine in avtorski honorarji pa se lahko obdavčijo tudi 
v državi pogodbenici, v kateri nastanejo, in v skladu z zakonodajo 
te države, če pa je upravičeni lastnik licenčnin in avtorskih 
honorarjev rezident druge države pogodbenice, tako obračunani 
davek ne presega 5 odstotkov bruto zneska takih licenčnin in 
avtorskih honorarjev. 

3. Pristojna organa držav pogodbenic s skupnim dogovorom 
uredita način uporabe omejitev iz drugega odstavka. 

4. Izraz "licenčnine in avtorski honorarji", kot je uporabljen v tem 
členu, pomeni plačila vsake vrste, prejeta kot povračilo za uporabo 
ali pravico do uporabe kakršnih koli avtorskih pravic za literarno, 
umetniško ali znanstveno delo, vključno s kinematografskimi filmi, 
katerega koli patenta, blagovne znamke, vzorca ali modela, načrta, 
tajne formule ali postopka ali za informacije o industrijskih, 
komercialnih ali znanstvenih izkušnjah. 

5. Določbe prvega in drugega odstavka se ne uporabljajo, če 
upravičeni lastnik licenčnin in avtorskih honorarjev, ki je rezident 
države pogodbenice, posluje v drugi državi pogodbenici, v kateri 
licenčnine in avtorski honorarji nastanejo, prek stalne poslovne 
enote v njej in je pravica ali premoženje, v zvezi s katerim se 
licenčnine in avtorski honorarji plačajo, dejansko povezano s 
tako stalno poslovno enoto. V takem primeru se uporabljajo 
določbe 7. člena. 

6. Šteje se, da so licenčnine in avtorski honorarji nastali v državi 
pogodbenici, kadar je plačnik rezident te države. Kadar pa ima 
oseba, ki plačuje licenčnine in avtorske honorarje, ne glede na to, 
ali je rezident države pogodbenice, v državi pogodbenici stalno 
poslovno enoto, v zvezi s katero je nastala obveznost za plačilo 
licenčnin in avtorskih honorarjev ter take licenčnine in avtorske 
honorarje krije taka stalna poslovna enota, se šteje, da so take 
licenčnine in avtorski honorarji nastali v državi, v kateri je stalna 
poslovna enota. 

7. Kadar zaradi posebnega odnosa med plačnikom in upravičenim 
lastnikom ali med njima in drugo osebo znesek licenčnin in 
avtorskih honorarjev glede na uporabo, pravico ali informacijo, 
za katero se plačujejo, presega znesek, za katerega bi se 
sporazumela plačnik in upravičeni lastnik, če takega odnosa ne 
bi bilo, se določbe tega člena uporabljajo samo za zadnji omenjeni 
znesek. V takem primeru se presežni del plačil še naprej 
obdavčuje v skladu z zakonodajo vsake države pogodbenice, 
pri čemer je treba upoštevati druge določbe te konvencije. 

13. člen 
KAPITALSKI DOBIČKI 

1. Dobiček, ki ga rezident države pogodbenice doseže z odtujitvijo 
nepremičnin, ki so omenjene v 6. členu in so v drugi državi 
pogodbenici, se lahko obdavči v tej drugi državi. 

2. Dobiček iz odtujitve premičnin, ki so del poslovnega premoženja 
stalne poslovne enote, ki jo ima podjetje države pogodbenice v 
drugi državi pogodbenici, vključno z dobičkom iz odtujitve take 
stalne poslovne enote (same ali s celotnim podjetjem), se lahko 
obdavči v tej drugi državi. 

t 
3. Dobiček iz odtujitve ladij ali letal, s katerimi se opravljajo P t 
v mednarodnem prometu, ali premičnin, ki se nan?.ssalIo 
opravljanje prevozov s takimi ladjami ali letali, se obdavči 
državi pogodbenici, v kateri je sedež dejanske uprave P ^ 
Če je sedež dejanske uprave ladjarskega podjetja na ladij ^ 
namene tega odstavka šteje, da je v državi pogodbenici. 
je matično pristanišče ladje, ali če ni takega matičnega PnS 

v državi pogodbenici, katere rezident je ladijski prevozni 
-ko'25 

4. Kadar ima rezident države pogodbenice v lasti vec ^ 
odstotkov delnic ali drugih pravic v družbi, ki je v drU^rZj),f 
pogodbenici (razen družbe, katere delnice kotirajo na 
so premoženje takšne družbe v več kot 75 odstotkih nepre ^ 
iz 6. člena v tej drugi državi ali pravice v zvezi s ^ 
nepremičninami, se lahko dobiček takšnega rezidenta iz .p 
delnic ali drugih pravic v tej družbi obdavči v tej drugi o 
namene te določbe se ne upoštevajo nepremičnine, ki se r' ^ 
na industrijsko, komercialno ali kmetijsko dejavnost tak®n„ba ie? 
ali na opravljanje samostojnih osebnih storitev. D°'° # pr 
odstavka se ne uporablja, če takšen dobiček nas 

reorganizaciji, združitvi, delitvi ali podobni transakciji "r 

5. Dobiček iz odtujitve premoženja, ki ni premoženje, nave
samOf 

prvem, drugem, tretjem in četrtem odstavku, se obdav 

državi pogodbenici, katere rezident je oseba, ki odtuji pre 
, hkO &K 6. Ne glede na določbe petega odstavka lan* ^ 

pogodbenica v skladu s svojo zakonodajo, vključno z reZid«nl 

izraza "odtujitev", obdavči dobiček posameznika, ki Je „ ^ 
druge države pogodbenice, iz odtujitve delnic, "jouissan ^ 
ali terjatev do družbe, katere osnovni kapital je razdeljen P ^ 
in je po zakonodaji prve omenjene države pogodbenice ^ 
te države, ter iz odtujitve dela pravic, ki pripadajo ° 
delnicam, "jouissance" delnicam ali terjatvam, c 

posameznik - sam ali skupaj z zakoncem - ali kdo o 
krvnih sorodnikov ali sorodnikov po zakonski zvezi v 
neposredno ali posredno v lasti najmanj 5 odstotkov 
določenega razreda izdanih delnic te družbe. Ta Jd 
uporablja samo, če je bil posameznik, ki doseže dobice j kater« 
prve omenjene države v zadnjih desetih letih pred letorn'.gnt 
je dosegel dobiček, in če so bili v času, ko je postal rezi jf 
države pogodbenice, izpolnjeni zgoraj omenjeni p°9 
lastništva delnic te družbe. 

e d'1 ' 
Kadar se po domači zakonodaji prve omenjen 

posamezniku izda odločba o odmeri davka v zvezi z .^ 
omenjenih delnic, za katere se šteje, da so bile odtujene 0 
izselitvi iz prve omenjene države, se zgornje določbe 
samo, če je del odmerjenih davkov še neporavnan. 

14. člen 
DOHODEK IZ ZAPOSLITVE 

P ; 
1. V skladu z določbami 15., 16., 17., 18. in 19- ć|e"®nl 
mezde in drugi podobni prejemki, ki jih dobi rezi ^ ^ 
pogodbenice iz zaposlitve, obdavčijo samo v tej drza • 
se zaposlitev ne izvaja v drugi državi pogodben 
zaposlitev izvaja tako, se lahko tako dobljeni preje"1 

v tej drugi državi. ^ 

2. Ne glede na določbe prvega odstavka se prejemek, j1^ v $ 
rezident države pogodbenice iz zaposlitve, ki se izV

žavi. ^ 
državi pogodbenici, obdavči samo v prvi omenjeni 0 ■ 

a) je prejemnik navzoč v drugi državi v obdobju ali 
ne presegajo skupno 183 dni v katerem koli obdo&l 

ot#' 
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Jjesecev, ki se začne ali konča v določenem davčnem letu, 

plača delodajalec, ki ni rezident druge države, ali 
Paca v njegovem imenu in 

c) prejemi, 
v dru 

a krije stalna poslovna enota, ki jo ima delodajalec 

Ne gierto 
'^aiai2 na PreJšnje določbe tega člena se lahko prejemek, ki 
v me(jn 

ZaP°s|i've na ladji ali letalu, s katerim se opravljajo prevozi 
ie seJ

rodnem prometu, obdavči v državi pogodbenici, v kateri 
deianske uprave podjetja. 

15. člen 
PLAČILA DIREKTORJEM 

^I^Čiljj jj- 
Po9odbe6'<tOr'0m ali dru9a nadomestila, ki jih dobi rezident države 
"fuibe i.106 član uprave ali drugega podobnega organa 
0|*Wii ' |e rezident druge države pogodbenice, se lahko 

01,0 v «ej drugi državi. 

16. člen 
UMETNIKI IN ŠPORTNIKI 

1. 

^'dent6^0- na doloćbe 14. člena se lahko dohodek, ki ga dobi 
9'stiaiiškj ^ave P°godbenice kot nastopajoči izvajalec, kot je 
^ ®Portn'krnsl<'' radiiski ali televizijski umetnik ali glasbenik, ali 
^avi Po 

lz 'akšnih osebnih dejavnosti, ki jih izvaja v drugi 
benici, obdavči v tej drugi državi. 

• ^đar d 
'Zvajaiec a|° ek iz osebnih dejavnosti, ki jih izvaja nastopajoči 
hVaiaicu tli 

SPor,nlk kot tak, ne priraste samemu nastopajočemu 
Jc'°čbam 7 Sporln'ku, temveč drugi osebi, se ta dohodek kljub 

Potek n 14 ^'ena lahko obdavči v državi pogodbenici, v i° dejavnosti nastopajočega izvajalca ali športnika. 
&oio*b 

^dek re 
prve9a in drugega odstavka se ne uporabljajo za đrUgj aer>ta države pogodbenice iz dejavnosti, ki jih izvaja 

Pretežrio finV' P090dbenici, kadar se obisk v tej državi v celoti ali 
Po'"tične enot1^3 2 'avn'm' sredstvi prve omenjene države, njene 
J^Zuma m8 al' 'ol<alne oblasti ali poteka v okviru kulturnega 
°^odek obH ed vladama držav pogodbenic. V takem primeru se 
as,°Pajoči;3Vči samo v državi pogodbenici, katere rezident je 

'dajalec ali športnik. 

°Kojnine, rente izplačila v okviru 
,socialnega varstva 

^du 
^đrUgi Podob'°^^arr" drugega odstavka 18. člena se pokojnine 

9odbenjCe 
ni Prejemki, ki se izplačujejo rezidentu države 

drža^a Pretekl° zaposlitev, ter rente, ki se izplačujejo 
var°'n'na in po9°dbenice, obdavčijo samo v tej državi. Vsaka 

(jj.. 9° plačilo, plačano po določbah sistema socialnega 
90(1beniCe 

Ve Pogodbenice rezidentu druge države 
2 |n 6 obdavči samo v tej drugi državi. 
drijQ

e 9'®de na 
ijpi .P°dobni o'očbe prvega odstavka se lahko pokojnine ali 
p0 

ačuiej0 Po 
r®|9mki, rente ali pokojnine in druga plačila, ki se 

ijvjP^nice ,°'°čbah sistema socialnega varstva države 
a'°'in v ski°ri

dav^'i° ,udi v državi pogodbenici, iz katere 
a) u 2 zakonodajo te države: 

aiile Pravica H 
d 

reite v d ° Pokojnine ali drugih podobnih prejemkov avka aij SQ
rzavi Pogodbenici, iz katere izvira, oproščena 

Se prispevki v zvezi s pokojnino ali drugimi 

 :  

podobnimi prejemki ali rento, plačani za pokojninski načrt ali 
zavarovalnici, v preteklosti odbili pri izračunu obdavčljivega 
dohodka v tej državi ali so se priznali kot druga davčna 
olajšava v tej državi in 

b) če ta pokojnina ali drugi podobni prejemki ali renta v državi 
pogodbenici, katere rezident je njihov prejemnik, ni obdavčena 
s splošno stopnjo, ki se uporablja za dohodek iz zaposlitve, 
ali je obdavčenega manj kot 90 odstotkov bruto zneska 
pokojnine ali drugega podobnega prejemka ali rente in 

c) če je bruto znesek pokojnin in drugih podobnih prejemkov in 
rent ter pokojnin in drugih plačil, izplačanih po določbah sistema 
socialnega varstva države pogodbenice, v katerem koli 
koledarskem letu višji od zneska 15.000 evrov. 

3. Ne glede na določbe prvega in drugega odstavka, če ta 
pokojnina ali drug podoben prejemek ni reden, če se plača za 
preteklo zaposlitev v drugi državi pogodbenici in če se plača pred 
datumom začetka izplačevanja pokojnine ali če se enkratno 
nadomestilo za pravico do rente plača pred datumom začetka 
izplačevanja rent, se plačilo ali to enkratno nadomestilo lahko 
obdavči v državi pogodbenici, iz katere izvira. 

4. Šteje se, da pokojnina ali drug podoben prejemek ali renta 
izvira iz države pogodbenice, če so se prispevki ali plačila v 
zvezi s pokojnino ali drugim podobnim prejemkom ali rento ali 
pravice na njihovi podlagi priznali kot davčna olajšava v tej državi. 
Prenos pokojnine iz pokojninskega sklada ali zavarovalnice v 
državi pogodbenici v pokojninski sklad ali zavarovalnico v drugi 
državi na noben način ne omejuje pravic prve omenjene države 
do obdavčevanja po tem členu. 

5. Pristojna organa držav pogodbenic s skupnim dogovorom 
uredita način uporabe drugega odstavka. Dogovorita se tudi, 
kakšne podatke mora rezident države pogodenice predložiti za 
pravilno uporabo konvencije v drugi državi pogodbenici, zlasti da 
se lahko ugotovi, ali so izpolnjeni pogoji iz pododstavkov a), b) in 
c) drugega odstavka. 

6. Izraz "renta" pomeni določen znesek, ki se redno izplačuje ob 
določenem času vse življenje ali v določenem ali ugotovljivem 
časovnem obdobju, z obveznostjo izvršitve plačila za primerno 
in celotno nadomestilo v denarju ali denarni vrednosti. 

7. Če in v kolikšnem obsegu pokojnine ali podobni prejemki 
spadajo pod ta člen ali 18. člen, se določi glede na vrsto pretekle 
zaposlitve, kot je zasebna ali državna služba, med katero je 
nastala pravica do tega dela pokojnine ali podobnega prejemka. 

18. člen 
DRŽAVNA SLUŽBA 

1. a) Plače, mezde in drugi podobni prejemki razen pokojnin, 
ki jih plačuje država pogodbenica ali njena politična enota 
ali lokalna oblast posamezniku za storitve, ki jih opravi za 
to državo ali enoto ali oblast, se lahko obdavčijo v tej 
državi. 

b) Take plače, mezde in drugi podobni prejemki pa se 
obdavčijo samo v drugi državi pogodbenici, če se storitve 
opravljajo v tej državi in je posameznik rezident te države, 
ki: 

i) je državljan te države ali 
ii) ni postal rezident te države samo zaradi opravljanja 

storitev. 
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2. a) Vsaka pokojnina, plačana iz skladov države pogodbenice 
ali njene politične enote ali lokalne oblasti posamezniku 
za storitve, opravljene za to državo ali enoto ali oblast, se 
lahko obdavči v tej državi. 

b) Taka pokojnina pa se obdavči samo v drugi državi 
pogodbenici, če je posameznik rezident in državljan te 
države. 

3. Določbe 14., 15., 16. in 17. člena se uporabljajo za plače, mezde 
in druge podobne prejemke ter za pokojnine za storitve, opravljene 
v zvezi s posli države pogodbenice ali njene politične enote ali 
lokalne oblasti. 

19. člen 
PROFESORJI IN RAZISKOVALCI 

1. Rezident države pogodbenice, ki je na povabilo univerze, višje 
ali visoke šole, šole ali druge podobne ustanove, ki je v drugi 
državi pogodbenici in jo priznava vlada te druge države 
pogodbenice, začasno navzoč v tej drugi državi pogodbenici 
samo zaradi poučevanja ali raziskovanja ali obojega v 
izobraževalni ustanovi, se v obdobju, ki v tej drugi državi 
pogodbenici ni daljše od dveh let, v tej drugi državi pogodbenici 
ne obdavči za prejemke za tako poučevanje ali raziskovanje. 

2. Izjema po prvem odstavku za prejemke za raziskovanje se ne 
prizna, če se takšno raziskovanje ne izvaja v javno korist, ampak 
v zasebno korist določene osebe ali oseb. 

20. člen 
ŠTUDENTI 

Plačila, ki jih študent ali pripravnik, ki je ali je bil tik pred obiskom 
države pogodbenice rezident druge države pogodbenice in je v 
prvi omenjeni državi navzoč samo zaradi svojega izobraževanja 
ali usposabljanja, prejme za svoje vzdrževanje, izobraževanje ali 
usposabljanje, se ne obdavčijo v tej državi, če taka plačila nastanejo 
iz virov zunaj te države. 

21. člen 
DRUGI DOHODKI 

1. Deli dohodka rezidenta države pogodbenice, ki nastanejo kjer 
koli in ki niso obravnavani v predhodnih členih te konvencije, se 
obdavčijo samo v tej državi. 

2. Določbe prvega odstavka se ne uporabljajo za dohodek, ki ni 
dohodek iz nepremičnin, kot so opredeljene v drugem odstavku 
6. člena, če prejemnik takega dohodka, ki je rezident države 
pogodbenice, posluje v drugi državi pogodbenici prek stalne 
poslovne enote v njej in je pravica ali premoženje, za katero sp 
plača dohodek, dejansko povezano s tako stalno poslovno enoto. 
V takem primeru se uporabljajo določbe 7. člena. 

IV. POGLAVJE 

ODPRAVA DVOJNEGA OBDAVČEVANJA 

22. člen 
ODPRAVA DVOJNEGA OBDAVČEVANJA 

1. Nizozemska pri obdavčevanju svojih rezidentov lahko v da^ 
osnovo vključi sestavine dohodka, ki se po določbah te konve 
lahko obdavčijo v Sloveniji. 

2. Kadar pa rezident Nizozemske dobi sestavine dohodka. I" 
v skladu s 6. in 7. členom, šestim odstavkom 10. ^Iena'^giifl .esti"1 

odstavkom 11. člena, petim odstavkom 12. člena, prvim, - 
in četrtim odstavkom 13. člena, prvim odstavkom 14. člena, df |P 
odstavkom 17. člena, pododstavkom a) prvega od®'3^^ 
pododstavkom a) drugega odstavka 18. člena, drugim odsta 
21. člena te konvencije lahko obdavčijo v Sloveniji in so vkl| 1(,„ 
v osnovo iz prvega odstavka, Nizozemska take dele "w .anje 
oprosti davka tako, da dovoli znižanje svojega davka. To z "j 0 
se izračuna v skladu z določbami nizozemske zakono ^ ^ 
izogibanju dvojnega obdavčevanja. V ta namen se šteje. ^ 
omenjene sestavine dohodka vključene v znesku ses ^ 
dohodka, ki so oproščene nizozemskega davka v skladu 
določbami. 

3. Poleg tega Nizozemska dovoli odbitek od tako izra^u",^u z 
nizozemskega davka od sestavin dohodka, ki se v .fUgifH 
drugim odstavkom 10. člena, drugim odstavkom 11. člena, ^ ^ 
odstavkom 12. člena, šestim odstavkom 13. člena, 15 ^ 
členom ter tretjim odstavkom 17. člena te konvencij » 
obdavčijo v Sloveniji, če so te sestavine vključene v os ^ ^ 
prvega odstavka. Znesek tega odbitka je enaka davku ^ 
sestavin dohodka, plačanemu v Sloveniji, ki pa. c ^ni" 
predpisujejo določbe nizozemske zakonodaje o iz°9 eg$ 
dvojnega obdavčevanja, ne sme presegati zneska dov0Lućre 

znižanja, če bi bile tako vključene sestavine dohodka 
sestavine dohodka, oproščene nizozemskega davka P°. a(1ja 
nizozemske zakonodaje o izogibanju dvojnega obdavce 

Ta odstavek ne omejuje olajšav, ki se zdaj ali pozneje Pr'z^8|j» 
določbah nizozemske zakonodaje o izogibanju ^KO1 

iz . -nil obdavčevanja, vendar pa se pri skupnem dohodku 
ene države uporablja samo za izračun zneska z 

nizozemskega davka. 

niž^1 ni8 

KO1 

4. Ne glede na določbe drugega odstavka Nizozemska o ( 
odbitek od nizozemskega davka davek, plačan v 
sestavin dohodka, ki se v skladu s 7. členom, šestim ods „„„a 12L 

10. člena, šestim odstavkom 11. člena, petim odstavkom ^ 
in drugim odstavkom 21. člena te konvencije lahko ob .^(j 
Sloveniji, če so te sestavine vključene v osnovo |Z n0dal 
odstavka in če Nizozemska po določbah nizozemske za^ ^ od 
o izogibanju dvojnega obdavčevanja dovoli od ^ 
nizozemskega davka za davek, obračunan od takšnin ^l5ein<> 
dohodka v drugi državi. Za izračun tega odbitka s® 
uporabljajo določbe tretjega odstavka tega člena. 
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5. y o. 
'ovenijj se dvojno obdavčevanje odpravi tako: 

**) Kadar 
doiofh rez'dent Slovenije dobi dohodek, ki se v skladu z 
Slovo arTI' te kor|vencije lahko obdavči na Nizozemskem, 
,nes

n''a dovoli kot odbitek od davka od dohodka tega rezidenta 
MiZo ' ki je enak davku od dohodka, plačanemu na 
prese

ernskem. Tak odbitek pa v nobenem primeru ne sme 
°d[)i,l^ati ''stega dela davka od dohodka, ki je bil izračunan pred 
obrb,0rTI' Pr'Pisanim dohodku, ki se odvisno od primera lahko 3VC| na Nizozemskem. 

Kadar 
ga dok 1 v skladu s katero koli določbo konvencije dohodek, ki 
Šloven' re2'dent Slovenije, oproščen davka v Sloveniji, lahko reej,j '|a Pri izračunu davka od preostalega dohodka tega 

a vseeno upošteva oproščeni dohodek. 

V. POGLAVJE 

POSEBNE DOLOČBE 

23. člen 
DEJAVNOSTI NA MORJU 

konve^6 te9a člena se uporabljajo ne glede na druge določbe te 
"a m0rj člen pa se ne uporablja, kadar dejavnosti osebe 
določba^ g3"'0 Pornenii° stalno poslovno enoto v skladu z 

2. v 
Se oprav|Clenu 'zraz "dejavnosti na morju" pomeni dejavnosti, ki 
"'orskega^j0 na moriu v zvezi raziskovanjem ali izkoriščanjem 
s° v dr*= •na 'n nie9ovega podzemlja in njunih naravnih virov, ki Vl Pogodbenici. 
3. 
š'ej6, (j

U
a

P°št®vaniu pogojev iz četrtega odstavka tega člena se 
^orju v .poclle,ie države pogodbenice, ki opravlja dejavnosti na 
?°slujev. .9' dfžavi pogodbenici, v zvezi s temi dejavnostmi 
Ce se te h ' u9' državi prek stalne poslovne enote v njej, razen 
°^obju a|j |avn°sti na morju ne opravljajo v tej drugi državi v 
0^obiu , obd°t>iih, ki ne presegajo skupno 30 dni v katerem koli 

mesecev. 
Za na*ene ,ega odstavka: 
a> Se šteje kan drugi dr> 'e Podjetje, ki opravlja dejavnosti na morju v 

drug0 n0rtV' po9°dbenici. povezano z drugim podjetjem in to 
dejavnost '6''0 ^0t del is,89a Pr°iekta še naprej opravlja iste 
0,Tlenjen' 

na moriu' ki i'h opravlja ali jih je opravljalo prvo 
opravljat P°dietje, in obe podjetji omenjene dejavnosti 
p°djetje 3 V obdobiu. ki skupno presega 30 dni, da je vsako 
dni v ob/?9 deiavnosti opravljajo v obdobju, ki presega 30 

k, °°lu 12 mesecev; 
Se šteje d 
nePosreri '6 Podietie povezano z drugim podjetjem, če ima 
drugSg ali posredno v lasti najmanj tretjino kapitala 
'as,i naima 

|et'a ali če ima oseba neposredno ali posredno v 
4 n' tr«t)ino kapitala obeh podjetij. 

đeiavrioati tretiega odstavka tega člena pa se šteje, da izraz 
a\ morju" ne vključuje: 

ene ali Vefi 
0cls,avkii c °riibinacij dejavnosti, omenjenih v četrtem 

b, b' člena; 
Weke a" zas, 
f9 'a narrte an'a z 'adiami, ki so konstruirane predvsem adjami; n' ln drugih dejavnosti, ki se opravljajo s takimi 

c) prevoza zalog ali osebja z ladjami ali letali v mednarodnem 
prometu. 

5. Plače, mezde in drugi podobni prejemki, ki jifi dobi rezident 
države pogodbenice iz zaposlitve v zvezi z dejavnostmi na morju, 
ki se opravljajo prek stalne poslovne enote v drugi državi 
pogodbenici, se lahko, če se zaposlitev izvaja na morju v tej drugi 
državi, obdavčijo v tej drugi državi. 

6. Kadar se predložijo dokazne listine, da je bil davek od sestavin 
dohodka, ki se lahko obdavčijo v Sloveniji v skladu s 7. členom v 
povezavi s tretjim ali petim odstavkom tega člena, plačan v Sloveniji, 
Nizozemska dovoli znižanje svojega davka, ki se izračuna v 
skladu s pravili iz drugega odstavka 22. člena. 

24. člen 
ENAKO OBRAVNAVANJE 

1. Državljani države pogodbenice ne smejo biti v drugi državi 
pogodbenici zavezani kakršnemu koli obdavčevanju ali kakršni 
koli zahtevi v zvezi s tem, ki je drugačna ali bolj obremenjujoča, 
kot so ali so lahko obdavčevanje in s tem povezane zahteve za 
državljane te druge države v enakih okoliščinah, še zlasti glede 
rezidentstva.Ta določba se ne glede na določbe 1. člena uporablja 
tudi za osebe, ki niso rezidenti ene ali obeh držav pogodbenic. 

2. Osebe brez državljanstva, ki so rezidenti države pogodbenice, 
ne smejo biti v nobeni državi pogodbenici zavezane kakršnemu 
koli obdavčevanju ali kakršni koli zahtevi v zvezi s tem, ki je 
drugačna ali bolj obremenjujoča, kot so ali so lahko obdavčevanje 
in s tem povezane zahteve za državljane te države v enakih 
okoliščinah, še zlasti glede rezidentov. 

3. Obdavčevanje stalne poslovne enote, ki jo ima podjetje države 
pogodbenice v drugi državi pogodbenici, ne sme biti manj ugodno 
v tej drugi državi, kot je obdavčevanje podjetij te druge države, ki 
opravljajo enake dejavnosti. Ta določba se ne razlaga, kot da 
zavezuje državo pogodbenico, da priznava rezidentom druge 
države pogodbenice kakršne koli osebne olajšave, druge olajšave 
in znižanja za davčne namene zaradi osebnega stanja ali 
družinskih obveznosti, ki jih priznava svojim rezidentom. 

4. Razen kadar se uporabljajo določbe prvega odstavka 9. člena, 
" osmega odstavka 11. člena ali sedmega odstavka 12. člena, se 

obresti, licenčnine in avtorski honorarji ter druga izplačila, ki jih 
plača podjetje države pogodbenice rezidentu druge države 
pogodbenice, pri določanju obdavčljivega dobička takega podjetja 
odbijejo pod istimi pogoji, kot če bi bili plačani rezidentu prve 
omenjene države. Podobno se tudi kakršni koli dolgovi podjetja 
države pogodbenice rezidentu druge države pogodbenice pri 
določanju obdavčljivega premoženja takega podjetja odbijejo pod 
istimi pogoji, kot če bi bili pogodbeno dogovorjeni z rezidentom 
prve omenjene države. 

5. Podjetja države pogodbenice, katerih kapital je v celoti ali delno, 
neposredno ali posredno v lasti ali pod nadzorom enega ali več 
rezidentov druge države pogodbenice, ne smejo biti v prvi 
omenjeni državi zavezana kakršnemu koli obdavčevanju ali 
kakršni koli zahtevi v zvezi s tem, ki je drugačna ali bolj 
obremenjujoča, kot so ali so lahko obdavčevanje in s tem 
povezane zahteve do podobnih podjetij prve omenjene države. 

6. Prispevki, ki jih plača posameznik, ki je rezident države 
pogodbenice, za pokojninski načrt, ki ga za davčne namene 
priznava druga država pogodbenica, ali se plačajo v njegovem 
imenu, se v prvi omenjeni državi davčno obravnavajo enako kot 
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prispevki, plačani za pokojninski načrt, ki ga za davčne namene 
priznava prva omenjena država, če: 

a) je tak posameznik plačeval prispevke za pokojninski načrt, 
preden je postal rezident prve omenjene države, in 

b) se pristojni organ prve omenjene države strinja, da je 
pokojninski načrt skladen s pokojninskim načrtom, ki ga za 
davčne namene priznava ta država. 

V tem odstavku "pokojninski načrt" vključuje pokojninski načrt, ki 
se oblikuje v okviru javnega sistema socialnega varstva. 

7. Določbe tega člena se uporabljajo ne glede na določbe 2. člena 
za davke vseh vrst in opisov. 

25. člen 
POSTOPEK SKUPNEGA DOGOVORA 

1. Kadar oseba meni, da imajo ali bodo imela dejanja ene ali obeh 
držav pogodbenic zanjo za posledico obdavčevanje, ki ni v skladu 
z določbami te konvencije, lahko ne glede na sredstva, ki ji jih 
omogoča domače pravo teh držav, predloži zadevo pristojnemu 
organu države pogodbenice, katere rezident je, ali če se njen 
primer nanaša na prvi odstavek 24. člena, tiste države 
pogodbenice, katere državljan je. Zadeva mora biti predložena v • 
treh letih od prvega uradnega obvestila o dejanju, ki je imelo za 
posledico obdavčevanje, ki ni v skladu z določbami konvencije. 

2. Pristojni organ si, če se mu zdi pritožba upravičena in če sam 
ne more priti do zadovoljive rešitve, prizadeva rešiti primer s 
skupnim dogovorom s pristojnim organom druge države 
pogodbenice z namenom izogniti se obdavčevanju, ki ni v skladu 
s konvencijo. Vsak dosežen dogovor se izvaja ne glede na roke 
v domačem pravu držav pogodbenic. 

3. Pristojna organa držav pogodbenic si prizadevata s skupnim 
dogovorom razrešiti kakršne koli težave ali dvome, ki nastanejo 
pri razlagi ali uporabi konvencije. Prav tako se lahko med seboj 
posvetujeta o odpravi dvojnega obdavčevanja v primerih, ki jih 
konvencija ne predvideva. 

4. Pristojna organa držav pogodbenic lahko neposredno 
komunicirata med seboj, da bi dosegla dogovor v smislu prejšnjih • 
odstavkov. 

5. Če pristojna organa držav članic v dveh letih od predložitve 
zadeve težav ali dvomov, ki nastanejo pri razlagi ali uporabi 
konvencije, ne moreta razrešiti v postopku skupnega dogovora 
iz prejšnjih odstavkov tega člena, lahko zadevo na zahtevo katere 
koli države pogodbenice razreši razsodišče, ki ga ustanovita 
pristojna organa in v katero so imenovane tudi neodvisne osebe, 
vendar šele, ko so v celoti izčrpani postopki, ki so na voljo v 
skladu z odstavki 1 do 4 tega člena, in če vpleteni davkoplačevalec 
ali davkoplačevalci pisno potrdijo, da jih zavezuje odločitev 
razsodišča. Odločitev razsodišča v določeni zadevi je zavezujoča 
za državi pogodbenici in za davkoplačevalca ali davkoplačevalce, 
vpletene v tej zadevi. 

26. člen 
IZMENJAVA INFORMACIJ 

1. Pristojna organa držav pogodbenic si izmenjavata take 
informacije, ki so potrebne za izvajanje določb te konvencije ali 
domače zakonodaje držav pogodbenic glede davkov vseh vrst 
in opisov, ki se uvedejo v imenu držav pogodbenic ali njunih 

političnih enot ali lokalnih oblasti, če obdavčevanje na njeni po ( 
ni v nasprotju s konvencijo. Izmenjava informacij ni omejena 
in 2. členom. Vsaka informacija, ki jo prejme država pogodbe e 
se obravnava kot tajnost na isti način kot informacije, pri®* ' a( 
po domači zakonodaji te države, in se razkrije samo oseb . 
organom (vključno s sodišči in upravnimi organi), udeležen' 
odmeri ali pobiranju, izterjavi ali pregonu ali pri odločanju o pn ^ 
glede davkov iz prvega stavka. Te osebe ali organi uP°ra

()(jniii 
informacije samo v te namene. Informacije lahko razkrijejo v s 
postopkih ali pri sodnih odločitvah. 

2. Države pogodbenice lahko razsodišču, ustanovljene^ 
skladu z določbami petega odstavka 25. člena. c,a'°top|(a 
informacije, ki so potrebne za izvedbo arbitražnega PoS

htaK0 
Člani razsodišča upoštevajo omejitve glede razkrivanja vse 
danih informacij, opisane v prvem odstavku tega člena. 

3. V nobenem primeru se določbe prvega in drugega odstav 

razlagajo, kot da nalagajo državi pogodbenici obveznost- 

a) da izvaja upravne ukrepe, ki niso v skladu z zakonod3' 
upravno prakso te ali druge države pogodbenice, 

nSKi a® 
b) da priskrbi informacije, ki jih ni mogoče dobiti po zak° 

običajni upravni poti te ali druge države pogodbenice. 
■psW' 

c) da priskrbi informacije, ki bi razkrile kakršno koli tr?°^,st a'' 
poslovno, industrijsko, komercialno ali poklicno skn ^ * 
trgovinski postopek, ali informacije, katerih razkritje 
nasprotju z javnim redom. 

it. cien . ,m 
ČLANI DIPLOMATSKIH PREDSTAVNIŠTEV 

KONZULATOV 

- o 1. Nobena določba te konvencije ne vpliva na davčne 
članov diplomatskih predstavništev ali konzulatov P° zljr# 
pravilih mednarodnega prava ali določbah posebnih spo 

ki i8 ć 

2. V tej konvenciji se šteje, da je posameznik, 
diplomatskega predstavništva ali konzulata države p°9 ^ 
v drugi državi pogodbenici ali v tretji državi in je državu 
pošiljateljice, rezident države pošiljateljice, če v njej z 
enake obveznosti v zvezi z davki od dohodka kot za <e 

države. 
jih ■ 

3. Konvencija se ne uporablja za mednarodne organizacij®;^ jI 
organe in uslužbence ter člane diplomatskih Predst^benic'' \ 
konzulatov tretje države, ki so navzoči v državi po9° c 

v njej zanje ne veljajo enake obveznosti v zvezi z 
dohodka kot za rezidente te države. 

28. člen l0<-ri 
RAZŠIRITEV OZEMELJSKE VELJAVN05 

1. Ta konvencija se lahko v celoti ali s potrebnimi sPr^ ^ ^ 
razširi na eno ali na obe državi Nizozemske Antile in ^i. 
zadevna država uvede vsebinsko enake davke, k0,.srjtev zaL 
katere se uporablja konvencija. Vsaka takšna raZSI jj.vKrJ 
veljati od tistega datuma in s takimi spremembami in P°9 ved®n' 
s pogoji glede prenehanja veljavnosti, kot s0.n ,j 
dogovorjeni v notah, ki se izmenjajo po diplomatski P ,j 

M 
2. Če ni drugače dogovorjeno, s prenehanjem »o*S 
konvenciie ne preneha veljati tudi razširitev veljavnos ^ cie 
na katero koli od držav, na katero je bila razširjena P° 
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VI. POGLAVJE 

KONČNE DOLOČBE 

29. člen 
ZAČETEK VELJAVNOSTI 

<KI ob °nvenc'ia začne veljati trideseti dan po prejemu zadnjega 
O«.s katerima se vladi uradno obvestita, da so izpolnjene 
up0 ®. 2atlteve v njunih državah, njene določbe pa se začnejo 
ianua 'ati za davčna leta in obdobja, ki se začnejo prvi dan 
2aje,|a a'| Po njem v koledarskem letu, ki sledi letu, v katerem je Ve'iati konvencija. 
Z K0 

federa
n
t
VencHa med Kraljevino Nizozemsko in Socialistično 

obdavgIVno ^publiko Jugoslavijo o izogibanju dvojnega 
bila- evania v zvezi z davki od dohodka in premoženja, ki je 
Prveqa pisana 22. februarja 1982 v Beogradu, v skladu z določbo 
Slov6nj 

odstavka mec' Kraljevino Nizozemsko in Republiko 
koi '"ven, ' Preneha veljati za davke, za katere se uporablja ta 

cija 

30. člen 
PRENEHANJE VELJAVNOSTI 

Ta konvencija velja, dokler je ena od držav pogodbenic ne odpove. 
Vsaka država lahko odpove konvencijo po diplomatski poti z 
obvestilom o odpovedi najmanj šest mesecev pred koncem 
katerega koli koledarskega leta po preteku petih let od datuma 
začetka veljavnosti konvencije. V tem primeru se konvencija 
preneha uporabljati za davčna leta in obdobja, ki se začnejo po 
koncu koledarskega leta, v katerem je bilo dano obvestilo o 
odpovedi. 

V DOKAZ NAVEDENEGA sta podpisana, ki sta bila za to pravilno 
pooblaščena, podpisala to konvencijo. 

SESTAVLJENO v dveh izvirnikih v Ljubljani dne 30. junija 2004 v 
slovenskem, nizozemskem in angleškem jeziku, pri čemer so 
vsa besedila enako verodostojna. Pri različni razlagi besedil 
prevlada angleško besedilo. 

Za Vlado 
Republike Slovenije 

E_- 
Kraljevni 

Protokol 

Ob 
n P°dpis,i K 
Preprečev . nvenciie o izogibanju dvojnega obdavčevanja in danes p art

n'u davčnih utaj v zvezi z davki od dohodka, ki je bila 
^2ož6tnsk mec* Republiko Slovenijo in Kraljevino Sestavni h ?' sta se podpisana sporazumela, da so tele določbe el konvencije: 

^členu 
bi 

®P'ošnj Ck
P'SU le konv0ncije Slovenija ali Nizozemska uvedla 

čim 
od 

Prej 0_~" od Premoženja, se na zahtevo države pogodbenice 

^možer^0 raz9ovori 0 uporabi te konvencije za take davke 

III. K 4. členu 

1. Razume se, da izraz "rezident države pogodbenice" vključuje 
tudi pokojninski sklad, ki se priznava in nadzira v skladu z 
zakonskimi določbami države pogodbenice in katerega dohodek 
je običajno oproščen davka v tej državi. 

2. Posameznik, ki živi na ladji in nima stalnega prebivališča v 
nobeni od držav pogodbenic, se šteje za rezidenta države 
pogodbenice, v kateri je matično pristanišče ladje. 

IV. K 5., 6., 7., 13. in 23. členu 

avku e) prvega odstavka 3. člena 

žai 
. a i _u)o  j,_=>   j I 
u^e,nikov dg? ?*>davčen v drugi državi pogodbenici kot dohodek 

V tem SlihioUtn nrictninn nrnana cnroimota tako 

?6
0l'an plačev

k' Se za davčne namene obravnava kot korporacija, 
|Ja subjektg ati davke v državi pogodbenici, vendar je dohodek 

Pa 
3Pe, đa po 

a,v 'em subjektu, pristojna organa sprejmeta take 
'reprefj, 6? s,rani ni dvojnega obdavčevanja, po drugi strani 
n® (delno* Samo 2aradi uporabe konvencije dohodek ne 

irti 'e'6> da ie .neol3davčen. Pri ugotavljanju, ali gre za tak primer, 
de^'n'k°v dele>aV6k od dohodka tega subjekta davek od dohodka 
' B*u v kanit |8V v ,ern subjektu, ki je sorazmeren njihovemu 

" daa|U ,B^a su'3i0kta Po potrebi se lahko poleg tega 
n c k vsak imetnik deleža sorazmerno svojemu (vklj '6ŽU v 

l[■£>.,,l 'vj ^ uu uuiiv/ui\a na lavni ioya auujDnia 
dof, ^ržavahp ?im davkom P° odbitku od tega dohodka v 
%> Po,Jria Za davek' ki 9a mora plaćati od istega 
'rn6t

eb',r,° obri093 rez'd0ntna država tega subjekta lahko opusti 
n''(0,11 deiežaVĆ',ev pr' razdelitvi dobička tega subjekta 

Razume se, da se pravice do raziskovanja in izkoriščanja 
naravnih virov štejejo za nepremičnine v državi pogodbenici, na 
katere morsko dno - in njegovo podzemlje - se pravice nanašajo, 
in da se te pravice štejejo za premoženje stalne poslovne enote 
v tej državi. Poleg tega se razume, da zgoraj omenjene pravice 
vključujejo pravico do deleža pri tem raziskovanju ali izkoriščanju 
ali koristi od premoženja, ki nastane iz tega raziskovanja ali 
izkoriščanja. 

V. K 7. členu 

V zvezi s prvim in drugim odstavkom 7. člena, kadar podjetje 
države pogodbenice prodaja dobrine ali blago ali posluje v drugi 
državi pogodbenici prek stalne poslovne enote v njej, se dobiček 
te stalne poslovne enote ne določi od skupnega dohodka podjetja, 
ampak se določi samo od tistega deleža dohodka podjetja, ki se 
pripiše dejanski dejavnosti stalne poslovne enote v zvezi s tako 
prodajo ali poslovanjem. Zlasti pri pogodbah o izvedbi analiz in 
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meritev, dobavi, postavitvi ali gradnji industrijske, komercialne ali 
znanstvene opreme ali prostorov ali javnih delih, kadar ima podjetje 
stalno poslovno enoto, se dobiček, ki se pripiše tej stalni poslovni 
enoti, ne določi od celotnega zneska pogodbe, ampak samo od 
tistega dela pogodbe, ki ga stalna poslovna enota dejansko izvede 
v državi pogodbenici, v kateri je stalna poslovna enota. Dobiček 
od tistega dela pogodbe, ki ga izvede sedež podjetja, se obdavči 
samo v državi pogodbenici, katere rezident je podjetje. 

VI. K 7. členu 

Plačila, prejeta kot povračilo za tehnične storitve, vključno s 
študijami ali znanstvenimi, geološkimi ali tehničnimi analizami in 
meritvami, ali za svetovanje ali storitve nadzora, se štejejo za 
plačila, za katera se uporabljajo določbe 7. člena. 

XI. 

Razume se, da se dohodek v zvezi z (delno) likvidacijo.družbe^ 
nakupom lastnih delnic družbe obravnava kot dividende in ne 

kapitalski dobiček. 

XII. K 12. členu 

Ne glede na določbe drugega odstavka 12. člena se razu"1®; ^ 
Slovenija ne obdavčuje licenčnin in avtorskih honorarjev. ' ^ 
izplačajo osebam, ki niso posamezniki, v obdobju treh 
datuma, ko Slovenija uvede davek po odbitku od takih licencn 
avtorskih honorarjev. 

XIII. 

VII. K 9. členu 

V zvezi s prvim odstavkom 9. člena se razume, da dejstvo, da 
povezana podjetja sklenejo dogovore, kot so dogovori o delitvi 
stroškov ali Splošni dogovori o izvajanju storitev, za razdelitev 
poslovodnih, splošnih upravnih, tehničnih in komercialnih stroškov, 
raziskovalnih in razvojnih stroškov ter drugih podobnih stroškov 
ali na podlagi te razdelitve, samo po sebi ni pogoj, kot je mišljen v 
tem odstavku. 

VIII. K 1Q.j;lenu 

1. Ne glede na določbe pododstavka a) drugega odstavka 10. 
člena z dnem, ko postane Slovenija članica Evropske unije, državi 
pogodbenici ne bosta več obdavčevali davka na razdelitev divi- 
dend, če bodo izpolnjeni pogoji iz Direktive z dne 23. julija 1990 o 
skupnem sistemu obdavčevanja, kadar sta nadrejena in odvisna 
družba v različnih državah članicah (90/435/EGS). 

2. Ne glede na določbe drugega odstavka 10. člena država 
pogodbenica, katere rezident je družba, ne obdavčuje dividend, 
ki jih plača ta družba, če je upravičeni lastnik dividend pokojninski 
sklad iz tretjega odstavka tega protokola. 

IX. K petemu odstavku 
odstavku 11. člena 

Ne glede na peti odstavek 10. člena se razume, da izraz 
"dividende" pomeni tudi dohodek iz terjatev, če zakonodaja države 
pogodbenice ta dohodek iz terjatev davčno obravnava enako kot 
dohodek iz delnic, ob upoštevanju kombinacije teh meril: 

datum odplačila posojila; 
znesek prejemka ali dolgovanega prejemka je odvisen od 
dobička ali razdelitve dobička in 
podrejenost posojila. 

X. K 10 .11. In 12 člnnn 

Razume se, da izraz "član uprave" pomeni: 
a) v nizozemski družbi "bestuurder" ali "commissans^ 
b) v slovenski družbi člana uprave ali člana nadzo< 

sveta. 

Prav tako se razume 
nizozemske družbe pomeni osebe 

da "bestuurder" ali "commisS*' . 
kot take in** ki jih 

skupščina delničarjev ali drug pristojni organ take družb® 
73 ' ki so odgovorne za splošno vodenje družbe oziroma ^ 

nadzor. 

XIV. K 25. členu 
ofa> 

Pristojna organa držav se lahko glede katerega koli dog°v 

ga dosežeta v postopku skupnega dogovora iz 25. ćlena
njj(ii3 

dogovorita, po potrebi tudi v nasprotju z njunima notra
nega 

zakonodajama, da država, v kateri se zaradi zgoraj orne^Qtle^i', 

dogovora obračunava dodatni davek, ne bo uvedla 
povečanj, dajatev, obresti in stroškov v zvezi s to 
obdavčitvijo, če druga država, v kateri se je zaradi 
davek ustrezno znižal, ne zahteva plačila obresti za 
znižanje davka. 

XV. K 26. členu 
bias'' ,in» Glede Nizozemske se za politične enote ali lokalne o' 

člen ne bo uporabljal za druge davke, kot so davki, Ki i'^ 
ta konvencija, dokler notranja zakonodaja Nizozemske 
pravno podlago v skladu z modelom OECD 2000. 

V DOKAZ NAVEDENEGA sta podpisana, ki sta bila za to P' 
pooblaščena, podpisala ta protokol. 

.. gOO4" 
SESTAVLJENO v dveh izvirnikih v Ljubljani dne 30. iu.n]J gf s° 

ilfO 

slovenskem, nizozemskem in angleškem jeziku, P" oes> 
vsa besedila enako verodostojna, 
prevlada angleško besedilo. 

Pri različni razlag' 

Kadar je pri viru odmerjen višji davek od zneska, kot bi ga bilo 
treba plačati po določbah 10., 11. ali 12. člena, se vloge za vračilo 
preveč plačanega davka pri pristojnem organu države, ki je 
odmerila davek, vložijo v petih letih po koncu koledarskega leta, 
v katerem je bil davek odmerjen. 

Za Vlado 
Republike Slovenija 
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3. člen 4. člen 
Zafcvjk . 

lanie konvencije s protokolom skrbi Ministrstvo za finance. Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu 
Republike Slovenije - Mednarodne pogodbe. 

OBRAZLOŽITEV 

*°nvenciia "led Vlado Republike Slovenije in Vlado Kraljevine 
Pr*Preč Ske 0 izogibanju dvojnega obdavčevanja in 
Prolog, Vaniu davčnih utaj v zvezi z davki od dohodka s 0rr> je bila podpisana v Ljubljani 30. junija 2004. 

KonZ?ureia: 

o"«* pravic obdavčevanja med državama 
■ 0dp°a

C1ber>icama; 

°seb V° dvoine9a obdavčevanja dohodkov fizičnih in pravnih 
HizoZen^e^ic,0n,ov RePubl'ke Slovenije in Kraljevine 

Prep^vanie davćnih utaj v državah pogodbenicah; 
feme . evanie diskriminacije na davčnem področju; 
konvJ

av° davčnih informacij, potrebnih za izvajanje določb 
ve/i c',e 'n domače zakonodaje, ki se nanašajo na davke 
Po sto 'n opisov: 

nespo skuPn°9* dogovora, ki omogoča odpravo 
azumov v zvezi z izvajanjem določb konvencije. 

nv*ncija "Pestil s *aćne veljati trideseti dan po prejemu zadnjega od 
aterima se vladi uradno obvestita, da so izpolnjene 

ustavne zahteve v njunih državah. Določbe konvencije se začnejo 
uporabljati za davčna leta in obdobja, ki se začnejo prvi dan 
januaija ali po njem v koledarskem letu, ki sledi letu, v katerem je 
začela veljati konvencija. Konvencija preneha veljati z odpovedjo 
države pogodbenice, ki jo lahko posreduje drugi državi 
pogodbenici najmanj šest mesecev pred koncem kateregakoli 
koledarskega leta, ki se začne po petih letih od datuma začetka 
veljavnosti konvencije. 

Zaradi sklenitve konvencije ne nastanejo nobeni stroški oziroma 
finančne obveznosti. 

Konvencija se uporablja v skladu z notranjo zakonodajo držav 
pogodbenic in zanjo ne bo imela posledic. 

Konvencijo ratificira Državni zbor Republike Slovenije. 

Konvencija ni predmet usklajevanja s pravnim redom Evropske 
unije. 

°kt°be':2b04 
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IZJAVA O SKLADNOSTI 
ZAKONA ALI DRUGEGA SPLOŠNEGA AKTA S PREDPISI EVROPSKIH SKUPNOSTI 

1) Naslov akta: 

Zakon o ratifikaciji Konvencije med Vlado Republike Slovenije in Vlado Kraljevine 
Nizozemske o izogibanju dvojnega obdavčevanja in preprečevanju davčnih utaj v 
zvezi z davki cd dchcdka 

2) Skladnost akta z določbami "Evropskega sporazuma o pridružitvi": 

a) Navedba določb "Evropskega sporazuma o pridružitvi", ki se nanašajo na predloženo 
gradivo: 

/ 

b) V kakšnem obsegu so iz sporazuma izhajajoče obveznosti izpolnjene: 

/ 

c) Razlogi za neizpolnitev obveznosti: 

/ 

3) Skladnost akta s predpisi ES 

a) Direktive oziroma drugi sekundami viri prava ES, ki se nanašajo na predlog akta z 
navedbo usklajenosti: 

/ 

b) Ali je akt usklajen z ostalimi viri prava ES? 

/ 

c) Razlogi za delno usklajenost oziroma neusklajenost: 

/ 

4) Navedba roka predvidene popolne uskladitve akta z zgoraj navedenimi pravnimi viri ES 
(leto) 

L 

5) Ali so zgorai navedeni pravni viri ES prevedeni v slovenščino? 

/ 

6) Ali ie akt preveden in v kateri jezik? 

Akt je sestavljen tudi v angleškem in nizozemskem jeziku. 
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7) Sodelovanje neodvisnih strokovnjakov (PHARE. TA1EX, Komisija ES. države članice ES. 
SIGMA. OECD. Univerza...) 

Niso sodelovali. 

8) Povezava z Državnim programom za prevzem pravnega reda ES in upoštevanje roka za 
uskladitev 

'me in priimek ter podpis 
vodje pravne službe: 

Podpis ministra oziroma 
predstojnika organa: 

Andreja KERT, l.r. 
SEKRETARKA 

dr. Dušan MRAMOR, l.r. 
MINISTER 
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OBRAZLOŽITEV KONSOLIDIRANE PREMOŽENJSKE BILANCE 

DRŽAVE IN OBČIN na dan 31.12. 2003 

I. UVOD 

Namen prikazovanja konsolidirane premoženjske bilance države in občin je prikazati vrednost 
finančnega in stvarnega premoženja v lasti države ter občin kot tudi vrednost obveznosti, ki jih 
irnajo država ter občine do drugih domačih in tujih subjektov. Finančno premoženje so denarna 
sredstva, denarne terjatve in terjatve za premoženje v upravljanju ter delnice in deleži na kapitalu 
pravnih oseb in druge naložbe v pravne osebe, ki niso proračunski uporabniki. Stvarno premoženje 
so premičnine in nepremičnine. 

Pravne podlage za pripravo konsolidirane premoženjske bilance države in občin na dan 
31.12.2003 so bile: 
1) Zakon o javnih financah (93. člena zakona o javnih financah, Uradni list RS, št. 79/1999, 

124/2000, 79/2001, 30/2002, 56/02-ZJU in 110/02-ZDT-B), v nadaljevanju ZJF, 
2) Zakon o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/1999), v nadaljevanju ZR, 
3) Pravilnik o pripravi konsolidirane premoženjske bilance države in občin (Uradni list RS, št. 

26/2003), v nadaljevanju PoKPB, 
4) Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe 

javnega prava (Uradni list RS, št. 54/2002, 117/2002, 58/2003 in 134/2003), v nadaljevanju 
PoEKN, 

5) Pravilnik o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov 
(Uradni list RS, št. 46/2003), v nadaljevanju PoPU, 

6) Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe 
javnega prava (Uradni list RS, št. 115/2002, 21/2003 in 134/2003), v nadaljevanju PoLP. 

Konsolidirana premoženjska bilanca države in občin je akt vlade, v katerem je prikazano' 
konsolidirano stanje premoženja države in občin na dan 31. decembra tekočega leta (93. člen 
^P). Konsolidirano premoženjsko bilanco se izdela na podlagi podatkov iz bilanc stanja (29. člen 
ZF*)- Vlada vsaki dve leti ob zaključnem računu državnega proračuna predloži državnemu zboru 
,udi konsolidirano premoženjsko bilanco države in občin (94. člen ZJF). Zadnjič jo je predložila za 
stanje na dan 31.12.2001; zato jo predlaga državnemu zboru tudi letos, za stanje na dan 
31-12.2003. 

Primerjava konsolidiranih premoženjskih bilanc države in občin (glej prilogo št. 2) kaže, da se 
bilančna vsota premoženja države in občin - njena vrednost na dan 31.12.2003 znaša 

•666.020.815 tisoč SIT - glede na stanje, izkazano na dan 31.12.2002, v letu 2003 povečala za 
2,42 % oziroma 133.753.907 tisoč SIT. 

yzr°ki sprememb na posameznih postavkah premoženjske bilance so predvsem: 
' S^anizacijsko-statusne narave 
Spremembe statusa proračunskih uporabnikov, ustanovitve proračunskih uporabnikov in 
ukinitve proračunskih uporabnikov praviloma ne vplivajo na spremembo stanja celotnega 
Premoženja, ampak le na njegovo drugačno porazdelitev. 

/Cenitve premoženja, nove investicije, izgube,dobički 
Cenitve - nanašajo se na cenitve obstoječega premoženja, ki so se izvedle z namenom 
l2kazovanja realnejše vrednosti - in nove investicije so vplivale predvsem na spremembo 

3, Rednosti nepremičnin. 
renosi na PID-e in kapitalske družbe 
r®nosi deležev na PID-e in kapitalske družbe so bili v primerjavi s predhodnim letom opravljeni 

4^
rnanjšem obsegu, 
ačunovodske uskladitve 

45 poročevalec, št. 111 



Računovodske uskladitve nastajajo po eni strani zaradi sprememb računovodskih pravil in po 
drugi strani zaradi menjave ene vrste premoženja z drugo. Računovodske uskladitve praviloma 
ne vplivajo na spremembo stanja premoženja, ampak na njegovo drugačno porazdelitev. 

Vrednostno so spremembe premoženjske bilance izrazitejše na štirih postavkah aktive in treh 
postavkah pasive. Njihov vpliv na spremembo vrednosti celotnega premoženja pa je odvisen od 
vzroka spremembe, npr.: vrednostna sprememba, nastala z računovodsko uskladitvijo, se izrazi na 
dveh postavkah, na eni v obliki povečanja in na drugi v obliki zmanjšanja, tako da je njun skupni 
učinek nič. 
1) Vrednost nepremičnin se je v primerjavi š predhodnim letom povečala za 325,2 mrd SIT. Del 

tega povečanja izvira iz statusne spremembe, ki ne vpliva na celotno .remoženje (npr.: 
povečanje za 136,4 mrd SIT so prispevale nepremičnine novo ustanovljene Javno agencije za 
železniški promet Republike Slovenije, ki je prevzela v upravljanje vsa sredstvi pravice in 
obveznosti iz naslova javne železniške infrastruktureje). Manjši del so računovodske uskladitve, 
ki so premoženje le drugače porazdelile med postavke premoženjske bilance (npr.: prenos iz 
postavke opreme na postavko nepremičnin v višini 70,3 mrd SIT Agencije RS za okolje in 2.2 
mrd SIT Mestne občine Koper). Povečanje v višini 116,3 mrd S'7 so cenitve in nove nabave, ki 
bistveno vplivajo na spremembo celotnega premoženja (npr nabava in nove cenitve Občine 
Izola za 23,4 mrd SiT, nove cenitve pri Ministrstvu za obrambo za 15,4 mrd SIT, nove nabave pri 
Servisu skupnih služb vlade za 12,9 mrd SIT). 

2) Vrednost terjatev za sredstva dana v upravljanje javnim podjetjem se je zmanjšala za 393,8 
mrd SIT. Pretežni del zmanjšanja je posledica drugačne porazdelitve med postavkami 
premoženjske bilance in izhaja iz računovodskih uskladitev (npr.: zmanjšanje zaradi prenosa 
teh terjatev v višini 268,1 mrd SIT na postavko dolg'' očnih kapitalskih naložb v 
elektrogospodarska podjetja pri Ministrstvu za okolje, prostor in t>. lergijo ter pri Agenciji RS za 
okolje v višini 1,4 mrd SIT) in iz statusnih sprememb (npr.: zmai.jšanje za 136,4 mrd SIT zaradi 
prenosa teh terjatev v nepremičnine novo ustanovljene Javne agencije za železniški promet 
Republike Slovenije). Ostale spremembe izvirajo predvsem iz cenitev in dodatnih investicij, 
katerih skupna vrednost ni izrazita (npr.: zmanjšanje terjatev v višini 40,1 mrd SIT do Nuklearne 
elektrarne Krško, povečanje Terjatev za 28,2 mrd SIT pri Ministrstvu za promet, povečanje 
terjatev za 13,3 mrd SIT pri Generalnem sekretariatu >/lade) in zato predstavljajo le manjši del 
(okrog 12,1 mrd SIT) povečanja celotnega premoženia. 

3) Vrednost dolgoročnih kap<tjiskih naložb se je po/ečala za 245,0 mrd SIT. Povečanje izhaja 
predvsem zaradi že omenjenega prenosa iz terjatev za sredstva dana v upravljanje javnim 
podjetjem na kapitalske naložbe pri Ministrstvu za okolje, prostor in energijo v višini 268,1 mrd 
SIT in pri Agenciji RS za okolje v višini 1,4 mrd SIT, kar pa ne vpliva na spremembo celotnega 
premoženja. Ostalo so cenitve, nove investicije, izgube in prenosi (npr.: povečanje investicij oz. 
uskladitve za 11,4 mrd SIT pri Ministrstvu za okolje, prostor in energijo, zmanjšanje za 10,3 mrd 
SIT raradi izgube Holdinga Slovenskih žele^ic, d.o.o. pri Ministrstvu za promet, zmanjšanje za 
9,6 mrd SIT pri Ministrstvu za gospodarsko zaradi prenosa deležev na SOD, Kapitalsko družbo 
PIZ, PID-e in zmanjšanje za 7,4 mrd SIT pri Izvrševanju proračuna RS zaradi prenosa naložb na 
Prvi pokojninski sklad RS in Kapitalsko družbo PIZ), katerih skupni rezultat (približno -24,5 mrd 
SIT) zmanjšuje celotno premoženje. 

4) Vrednost opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev se je zmanjšala za 49,4 mrd 
SIT. Izrazito zmanjšanje izhaja predvsem zaradi že omenjenih računovodskih uskladitev (npr.: 
zaradi prenosa na nepremičnine se je zmanjšala vrednost infrastrukturnih objektov Agencije 
RS za okolje v višini 70,3 mrd SIT in vrednost opreme pri Mestni občini Koper v višini 2,2 mrd 
SIT), ki ne vplivajo na celotno vrednost premoženja. Ostalo so cenitve in nove nabave, ki 
povečujejo celotno premoženje (približno za 23,1 mrd SIT). 

5) Ostale postavke aktive predstavljajo manjši del premoženja in njihova sprememba povečuje 
celotno premoženje (približno za 6,7 mrd SIT). 

6) Vrednost dolgoročnih obveznosti iz poslovanja se je povečala za 206,8 mrd SIT. Pretežni 
del spremembe (v višini 195,5 mrd SIT) izvira iz računovodske uskladitve/prilagoditve novemu 
načinu izkazovanja dolgoročnih obveznosti Sklada RS za sukcesijo iz naslova neizplačanih 
deviznih vlog občanov do Agencije za sanacijo bank in hranilnic, Narodne banke Jugoslavije in 
Zvezne direkcije za promet proizvodov posebnega pomena, ki so bile v preteklem letu vključene 
v postavki splošnega sklada. Ta sprememba ne vpliva na spremembo celotnih obveznosti 
širšega sektorja države. Ostalo, približno 11,3 mrd SIT (npr.: povečanje finančnih najemov za 
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1,5 mrd SIT pri Ministrstvu za kulturo in 1,3 mrd SIT pri Carinski upravi RS), povečuje celotno 
obveznost širšega sektorja države. 

7) Vrednost kratkoročnih obveznosti se je povečala za 151,9 mrd SIT. Pretežni del povečanja 
(v visini 106,6 mrd SIT) ne vpliva na spremembo celotnih obveznosti, ker izvira iz prenosa dela 
vrednosti dolgoročno prejetih posojil Izvrševanja proračuna RS na kratkoročne obveznosti zaradi 
računovodske uskladitve s slovenskim računovodskim standardom 9, ki pravi, da se dolgoročni 
dolgovi, ki bodo zapadli v plačilo v letu dni po dnevu bilance stanja, v bilanci stanja izkazujejo kot 
kratkoročni dolgovi.. 

8) Vrednost dolgoročno prejetih posojil se je zmanjšala za 10,0 mrd SIT. Pretežni del 
zmanjšanja izvira iz že omenjene prilagoditve računovodskim standardom (prenos v višini 106,6 
mrd SIT na postavko kratkoročnih obveznosti). Ostalo so povečanja, ki so razlika med novimi 
črpanji, vrednostnimi spremembami ter odplačili dolgoročnih dolgov (npr.: 66,2 mrd SIT pri 
Izvrševanju proračuna RS; 25,5 mrd SIT pri Javni agenciji za železniški promet RS) in 
povečujejo celotno obveznost širšega sektorja države. 

Podrobneje so vzroki in spremembe predstavljeni v naslednjih poglavjih. 

Metodologija za izdelavo konsolidirane premoženjske bilance je predpisana v pravilniku o pripravi 
konsolidirane premoženjske bilance države in občin (PoKPB). PoKPB določa postopke za 
Pripravo premoženjskih bilanc posrednih uporabnikov proračuna, neposrednih uporabnikov 
Proračuna, Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, Zavoda za zdravstveno 
zavarovanje Slovenije, premoženjskih bilanc občin, premoženjske bilance države ter konsolidirane 
Premoženjske bilance države in občin. 
konsolidacija premoženjskega stanja širše države zahteva veliko sistematičnega dela s ciljem 
pridobiti transparenten in celovit pregled premoženja širše države. Konsolidirana premoženjska 
bilanca države in občin je sestavljena na podlagi računovodskih podatkov bilanc stanja proračunov 
^ proračunskih uporabnikov. 
gajema premoženje širšega sektorja države. To pomeni, da uskupinja premoženje centralne in 
lokalne ravni države, ki vključujeta premoženje tako neposrednih kot tudi posrednih proračunskih 
uPorabnikov. 
V treh fazah uskupinjanja se v skladu z metodologijo medsebojno pobotajo terjatve in obveznosti 
med proračunskimi uporabniki, tako da dobimo pregled vrednosti dejanskega premoženja. 

Metodologija je podrobneje obrazložena v prilogi št. 1. 

Y zadnjih letih se je metodologija izračuna premoženjskega stanja širše države spreminjala 
U.doP°lnjevala v smeri realnejšega izkazovanja in prilagajanja razvoju metodologij v 
udavah EU. V tem razvoju je predvsem poudarjena zahteva, da se upoštevajo sodobnejši 
Pristopi pri računovodskih standardih, ki morajo zagotoviti preraščanje računovodskih 
Metodologij iz evidenčno knjigovodske ravni na informacijsko-podatkovno raven 
Upravljavskega računovodstva. Referenčno raven konsolidirane premoženjske bilance pa bi 

Ho treba ocenjevati in utrditi tudi skozi proces revidiranja. 

^ naslednjih letih bo treba v skladu s sprejeto Strategijo razvoja javnega sektorja, ki predvideva 
spremembe Zakona o zavodih in Zakona o gospodarskih javnih službah, pa tudi potrebnimi 
Premembami Zakona o javnih skladih, dodelati tudi metodologijo za uvrščanje oziroma 

"euvrščanja enot javnega sektorja med proračunske uporabnike. Po načrtovanih spremembah teh 
akonov bodo morali javni zavodi in skladi izpolnjevati strožje pogoje, pri čemer bo ključni kriterij 
acin financiranja. Pravne osebe, ki se pretežno ne financirajo iz javnih sredstev, ne bodo mogle 
11 organizirane v obliki javnih zavodov oziroma javnih skladov in se zato tudi njihovo premoženje 
e bo več konsolidiralo v premoženjski bilanci države, ampak se bo izkazovalo kot lastniške 

na'ozbe države. 

^adalje bo treba v naslednjih letih vzpostaviti enoten sistem finančno-računovodskih podatkov, ki 
skupni vir informacij različnim metodologijam Doročanja in bo hkrati natančno utemeljil razlike 

1) p rezu,ta,i teh metodologij, npr.: 
odatke o stanju sredstev in obveznosti do virov sredstev vsebuje tudi bilanca stanja, ki je 

^cunovodski izkaz uporabnikov enotnega kontnega načrta za posamezno obračunsko obdobje, 
ostavlja se v skladu s pravilnikom, ki določa vsebino in metodologijo sestavljanja letnih poročil 
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za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava. Sredstva v izkazu bilance 
stanja so v denarni merski enoti izražene stvari, pravice in denar, s katerimi premoženjsko 
pravno razpolagajo država, občine in ostali proračunski uporabniki. Gledano iz finančnega 
zornega kota so povezana z naložbenjem. Obveznosti do virov sredstev v izkazu bilance stanja 
so obveznosti, ki temeljijo na pravno zasnovanem razmerju do virov sredstev, s katerimi se 
proračunski uporabnik financira. Gledano iz finančnega zornega kota so povezane s 
financiranjem proračunskega uporabnika. 
Za razliko od bilance stanja konsolidirana premoženjska bilanca prikazuje višino sredstev in 
obveznosti do virov sredstev, zmanjšano za pobotane terjatve in obveznosti med proračunskimi 
uporabniki. Spremenjeno stanje terjatev in obveznosti tako prikazuje dejansko stanje terjatev in 
obveznosti države in občin, torej celotno premoženje države v širšem smislu. 

2) Konsolidirana premoženjska bilanca izkazuje dolg neposrednih uporabnikov državnega 
proračuna, dolg državnih skladov, dolg drugih enot centralne ravni države, dolg lokalnih 
skupnosti in dolg ZPIZ in ZZZS v znesku 1.584,9 mrd SIT, zmanjšan za tisti del dolga, ki so ga 
proračunski uporabniki medsebojno pobotali. Naslednja metodološka razlika izhaja iz 
slovenskega računovodskega standarda 9, v skladu s katerim konsolidirana premoženjska 
bilanca - enako kot bilanca stanja - izkazuje zneske dolgoročnih dolgov, ki bodo zapadli v plačilo 
v letu dni po dnevu bilance stanja, kot kratkoročni dolg. Zato konsolidirana premoženjska bilanca 
države in občin na postavki dolgoročno prejeta posojila izkazuje manjši dolg, in sicer 1.445,3 
mrd SIT. 

V naslednjih poglavjih je razloženo premoženje po uskupinjenju. 
1) Najprej je razloženo skupno konsolidirano premoženje države in občin. 
2) Sledi razlaga konsolidiranega premoženja države in razdelitev tega premoženja med njenimi 

neposrednimi ter posrednimi uporabniki proračuna. 
3) Kot zadnja skupina je predstavljeno premoženje občin, ki vključuje premoženje njenih 

proračunskih uporabnikov. 
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II. KONSOLIDIRANA PREMOŽENJSKA BILANCA DRŽAVE IN 

OBČIN 

11.1. Obseg uskupinjenja 

V konsolidacijo premoženjske bilance države in občin je bilo vključeno premoženje neposrednih in 
posrednih uporabnikov državnega ter občinskih proračunov. Proračunski uporabniki so Ministrstvu 
za finance dostavili premoženjske bilance na predpisanih obrazcih po stanju na dan 31.12.2003 po 
naslednjem pravilu: 

- za 488 posrednih uporabnikov (od tega 486 državnega proračuna in 2 občinskih 
proračunov), ki izkazujejo premoženje države, je bilo dostavljeno 488 obrazcev P-1, 

- za 258 neposrednih uporabnikov državnega proračuna - vključno s proračunom Republike 
Slovenije (šifra uporabnika 1099), Zavodom za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 
Slovenije ter Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije - je bilo dostavljeno 141 
obrazcev P-3 (58 upravnih enot je dostavilo skupni obrazec; 55 sodnikov za prekrške prav 
tako skupni obrazec; premoženje šestih neposrednih uporabnikov, ki so bili v letu 2003 
ukinjeni, pa so v svojih premoženjskih bilancah izkazali njihovi nasledniki), 

- za 193 občin je bilo dostavljeno 193 obrazcev premoženjskih bilanc občin P-5; občine so na 
obrazcih zajele premoženje za 10751 neposrednih uporabnikov in 10351 posrednih 
uporabnikov. 

Tabela 1 prikazuje število premoženjskih bilanc po tipih premoženjskih bilanc leta 2003 v primerjavi 
z letom 2002. 

Tabela 1: Razčlenitev poročanja po tipih premoženjskih bilanc 

~Tijn 
PB 

Po 

Naziv tipa premoženjske bilance (PB) Skupaj št. PU-jev Skupaj it. 
obrazcev 

2003 2002 2003 2002 
Posredni uporabniki državnega proračuna (486 + 2) 488 484 486 484 
Neposredni uporabniki državnega proračuna. ZZZS in ZPIZ 25£ 256 141 145 
Občine '2110 2233S 193 192 
SKUPAJ 2856 3079 822 821 

"•2. Postopek uskupinjenja 

Konsolidirana premoženjska bilanca države in občin na dan 31.12.2003 se je izdelala po 
Metodologiji tronivojskega uskupinjanja. Sama metodologija je opisana v prilogi 1. 

Tabela 2 prikazuje vrednosti pobota na 3. nivoju uskupinjenja. 

Tabela 2: Tretji nivo uskupinjenja 

Postavke pobota Proračun AKTIVA 
Znesek pobota 

(mrd SIT) 

PASIVA 
Znesek pobota 

(mrd SIT) 
žSaeterjatve države 24,8 
^iSSJerjatve občin 21,4 
~^9^°bveznosli države 29,9 
-iii22_Obvezno^ti 11,3 
^Si!!2ii?obota na splošnem skladu države -5,1 

i  —  
0l'

r 0 številu neposrednih in posrednih uporabnikov proračunov občin so obrazložitve premoženjskih bilanc 
j°Cln na dan 31.12.2003 

na h ° žtevilu neposrednih in posrednih uporabnikov proračunov občin je seznam proračunskih uporabnikov d aan 31.12.2002. ki je priloga PoPU 
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Opis postavke pobota Proračun AKTIVA 
Znesek pobota 

(mrd SrT) 

PASIVA 
Znesek pobota 

(mrd SIT) 
Rezultat pobota na splošnem skladu občin 10,1 
SKUPAJ 46,2 46,2 

11.3. Rezultat uskupinjenja 

Tabela 3 prikazuje stanje konsolidirane premoženjske bilance države in občin na dan 31.12.2003 
in primerjavo s stanjem na dan 31.12.2002, indekse vrednosti med obema letoma ter zneske 
vrednostnih sprememb. 

Tabela 3: Stanje premoženja države in občin na dan 31.12.2003 in na dan 31.12.2002 

Zap. 
št. 

Opis postavke premoženjske 
bilance 

Ozna 
ka za 
AOP 

Stanje 31.12.2003 Stanje 31.12.2002 Indeks 
2003/2002 

Sprememba 
stanja 

2003-2002 
(1000 SIT) % (1000 SIT) % % (1000 SIT) 

1 2 3 4 5 6 7 8=(4/6) 
•100 

9=4-6 

Aktiva 
01 Sedanja vrednost neopredmetenih 

dolgoročnih sredstev (301-302) 
300 21.282.258 0,38 21.000.349 0,38 101,34 281.909 

02 Nabavna vrednost 
neopredmetenih dolgoročnih 
sredstev 

301 47.806.785 0,84 42.477.404 0,77 112,55 5.329.381 

03 Popravki vrednosti 
neopredmetenih dolgoročnih 
sredstev 

302 26.524.527 0,47 21.477.055 0,39 123,50 5.047.472 

04 Sedanja vrednost nepremičnin 
(304-305) 

303 2.094.517.840 36,97 1.769.272.906 31,98 118,38 325.244.934 

05 Nabavna vrednost nepremičnin 304 3.058.751.480 53,98 2.324.462.329 42,02 131,59 734.289.151 
06 Popravek vrednosti nepremičnin 305 964.233.640 17,02 555.189.423 10,04 173,68 409.044.217 
07 Sedanja vrednost opreme in 

drugih opredmetenih osnovnih 
sredstev (307-308) 

306 265.235.102 4,68 314.667.284 5,69 84,29 -49.432.182 

08 Nabavna vrednost opreme in 
drugih opredmetenih osnovnih 
sredstev 

307 738.634.851 13,04 845.444.925 15,28 87,37 •106.810.074 

09 Popravek vrednosti opreme in 
drugih opredmetenih osnovnih 
sredstev 

308 473.399.749 8,36 530.777.641 9.59 89,19 -57.377.892 

10 Terjatve za sredstva dana v 
upravljanje (310+311) 

309 
•1 

909.882.176 16,06 1.303.726.588 23,57 69,79 -393.844.41Z 

11 Terjatve za sredstva dana v 
upravljanje javnim podjetjem v 
lasti države 

310 643.763.732 11,36 1.045.667.067 18,90 61,56 -401.903.335 

12 Terjatve za sredstva dana v 
upravljanje javnim podjetjem v 
lasti občine 

311 266.118.444 4,70 258.059.521 4,66 103,12 8.058.923 

13 Zaloge 312 68.523.029 1,21 53.422.255 0,97 128,27 15.100.774 
14 Dolgoročne kapitalske naložbe 313 1.250.324.535 22,07 1.005.355.522 18,17 124,37 244 969.01J2 
15 Dolgoročno dana posojila in 

depoziti 
314 171.449.146 3,03 185.968.170 3,36 92,19 -14.519.024 

16 Dolgoročne terjatve iz poslovanja 315 465.167.402 8,21 448.707.036 8.11 103,67 16.460.366 
17 Denarna sredstva 316 124.494.129 2,20 127.756 896 2,31 97,45 -3.262:76£ 
18 Kratkoročne terjatve 317 295.145.198 5,21 302.389.902 5,47 97,60 -7.244.704 
19 Skupaj aktiva 

(300+303+306+309+312+313+31 
4+315+316+317) 

318 5.666.020.815 100,00 5.532.266.908 100,00 102,42 133.753.90' 

Pasiva 
20 Splošni sklad 319 3.560.290 888 62,84 3.776.625.727 68,27 94,27 -216.334.83^ 
21 Rezervni sklad 320 15.882.165 0,28 14.460.213 0,28 109,83 1 421-95J1 
22 dolgoročno prejeta posojila 321 1.445.294.468 25,51 1.455.288.729 26,31 99,31 -9.994.26^ 
23 dolgoročne obveznosti Iz 322 236.612.183 4,18| 29.803.078 0,54 793,92 206.809 
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Zap. 
št. 

Opis postavke premoženjske 
bilance 

Ozna 
ka za 
AOP 

Stanje 31.12.2003 Stanje 31.12.2002 Indeks 
2003/2002 

Sprememba 
stanja 

2003-2002 
(1000 SIT) % (1000 SIT) % % (1000 SIT) 

1 2 3 4 5 6 7 8=(4/6) 
•100 

9=4-6 

poslovanja 
24 Kratkoročne obveznosti 323 407.941.111 7,20 256.089.161 4,63 159,30 151.851.950 
25 Skupaj pasiva 

(319+320+321+322+323) 
324 5.666.020.B15 100,00 5.532.266.908 100,00 102,42 133.753.907 

Razvidno je, da se je bilančna vsota premoženja države in občin v letu 2003 povečala za 2,42 % 
oziroma 133,8 mrd SIT. 

V nadaljevanju so predstavljene spremembe po posameznih postavkah konsolidirane 
Premoženjske bilance države in občin. 

Sedanja vrednost sredstev nepremičnin se je v primerjavi s predhodnim letom v celoti povečala 
325,2 mrd SIT. 

1)Del tega povečanja izvira iz statusne spremembe, ki ne vpliva na celotno premoženje (npr.: 
povečanje za 136,4 mrd SIT so prispevale nepremičnine novo ustanovljene Javne agencije za 
železniški promet Republike Slovenije, ki je v skladu z 21. členom Sklepa o ustanovitvi Javne 
agencije za železniški promet Republike Slovenije, Uradni list RS št. 30/03, 59/03, prevzela v 
upravljanje vsa sredstva, pravice in obveznosti iz naslova javne železniške infrastrukture). 

2) Manjši del so računovodske uskladitve, ki so premoženje le drugače porazdelile med postavke 
Premoženjske bilance (npr.: 70,3 mrd SIT so vredni infrastrukturni objekti Agencije RS za okolje, 
ki so bili preneseni iz postavke opreme na postavko nepremičnin, prenos dokončanih investicij in 
nepremičnin iz opreme na nepremičnine Mestne občine Koper v višini 2,2 mrd SIT). 

) Cenitve so povečale vrednost premoženja nepremičnin za približno 38,8 mrd SIT. Največji 
spremembi izkazujeta Občina Izola, ki je na podlagi vrednotenja zemljišč, objektov in občinskih 
cest povečala vrednost nepremičnin v višini 23,4 mrd SIT, in Ministrstvo za obrambo v višini 15,4 
mrd SIT. 

4) Nove pridobitve nepremičnin oziroma povečanje vrednosti obstoječih nepremičnin na podlagi 
dograditve ali prenove so povečale vrednost celotnih nepremičnin za približno 77,5 mrd SIT. 
Največje povečanje izkazujejo: Servis skupnih služb vlade za 12,9 mrd SIT, Mestna občina 
Koper za 4,7 mrd SIT, Mestna občina Ljubljana za 3,5 mrd SIT, Direkcija za ceste za 3,3 mrd 
SIT, Mestna občina Novo Mesto za 2,9 mrd SIT in Javna agencija za železniški promet 

y republike Slovenije za 0,7 mrd SIT. 
terjatev za sredstva dana v upravljanje javnim podjetjem se je zmanjšala za 393,8 

1) Pretežni del zmanjšanja je posledica računovodskih uskladitev, ki so premoženje le drugače 
Porazdelile med postavke premoženjske bilance. Te vrste sprememb so vplivale na zmanjšanje 
vrednosti terjatev (približno v višini 405,9 mrd SIT). Največje spremembe so: zmanjšnje za 268,1 
mrd SIT pri Ministrstvu za okolje, prostor in energijo zaradi prenosa na dolgoročne kapitalske 
naložbe v elektrogospodarskih podjetjih, zmanjšanje za 1,4 mrd SIT pri Agenciji RS za okolje (do 

udnika urana Zirovski vrh v prenehanju), zmanjšanje za 136,4 mrd SIT pri Ministrstvo za 
Promet zaradi že omenjenega prenosa nepremičnin iz Holdinga Slovenske železnice d.o.o. na 
avno agencijo za železniški promet Republike Slovenije. 
s,a'e spremembe (približno v višini 12,1 mrd SIT) povečujejo vrednost celotnih terjatev in 

|2virajo iz cenitev in dodatnih investicij, npr.: zmanjšanje terjatev pri Ministrstvu za okolje, prostor 
T ®nergij° v višini 40,1 mrd SIT do Nuklearne elektrarne Krško, povečanje terjatev za 28,2 mrd 

r Pri Ministrstvu za promet zaradi uskladitve terjatev do DARS d.d., Holdinga Slovenskih 
eeznic, d.o.o. in PVAC, d.o.o., povečanje terjatev za 13,3 mrd SIT pri Generalnem sekretariatu 

Wed (predvsem do Javnega gospodarskega zavoda Brdo, Protokolarne storitve). 
1) p n°st do'9oročnih kapitalskih naložb seje povečala za 245,0 mrd SIT. 

ovečanje izhaja predvsem zaradi že omenjenega prenosa iz postavke terjatev za 269,5 mrd 

2) O » Pa ne vP"va na spremembo celotnega premoženja. stalo so cenitve, nove investicije, izgube in prenosi, katerih skupni rezultat (približno -24,5 mrd 
) zmanjšuje celotno premoženje, npr.: povečanje na podlagi uskladitev za 11,4 mrd SIT pri 

ln'strstvu za okolje, prostor In energijo, zmanjšanje za 10,3 mrd SIT zaradi izgube v letu 2002 
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Holdinga Slovenskih železnic, d.o.o. pri Ministrstvu za promet, zmanjšanje za 9,6 mrd SIT pri 
Ministrstvu za gospodarstvo, ki izvirajo iz uskladitev zaradi izgube v Slovenskih železarnah in 
SOD-u, nadalje zaradi prenosa deležev na SOD, Kapitalsko družbo PIZ, PID-e in zmanjšanje za 
7,4 mrd SIT pri Izvrševanju proračuna RS zaradi prenosa naložb na Ministrstvo za finance, na 
Prvi pokojninski sklad RS in na Kapitalsko družbo PIZ. 

Vrednost dolgoročnih obveznosti iz poslovanja se je povečala za 206,8 mrd SIT. 
1) Pretežni del spremembe (približno v višini 195,5 mrd SIT) izvira iz računovodske 

uskladitve/prilagoditve novemu načinu izkazovanja dolgoročnih obveznosti Sklada RS za 
sukcesijo iz naslova neizplačanih deviznih vlog občanov do Agencije za sanacijo bank in 
hranilnic, Narodne banke Jugoslavije in Zvezne direkcije za promet proizvodov posebnega 
pomena, ki so bile v preteklem letu vključene v postavki splošnega sklada. Torej ta sprememba 
ne vpliva na spremembo celotnih obveznosti širšega sektorja države. 

2) Ostalo, približno 11,3 mrd SIT, povečuje celotno obveznost širšega sektorja države, npr.: 
povečanje obveznosti za 8,1 mrd SIT Sklada RS za sukcesijo in povečanji zaradi novih finančnih 
najemov pri Ministrstvu za kulturo v višini 1,5 mrd SIT ter pri Carinski upravi RS za 1,3 mrd SIT. 

Vrednost kratkoročnih obveznosti se je povečala za 151,9 mrd SIT. 
1) Pretežni del povečanja (v višini 106,6 mrd SIT) izvira iz prenosa dela vrednosti dolgoročno 

prejetih posojil Izvrševanja proračuna RS na kratkoročne obveznosti zaradi računovodske 
uskladitve s slovenskim računovodskim standardom 9, ki pravi, da se dolgoročni dolgovi, ki bodo 
zapadli v plačilo v letu dni po dnevu bilance stanja, v bilanci stanja izkazujejo kot kratkoročni 
dolgovi. Torej tudi ta sprememba ne vpliva na spremembo celotnih obveznosti. 

2) Ostalo, približno 45,3 mrd SIT, povečuje celotno obveznost širšega sektorja države, npr.: 
obveznost za plače javnih uslužbencev, ki zapade v plačilo januarja naslednjega leta in izvira iz 
spremembe računovodskih pravil. 

Vrednost dolgoročno prejetih posojil seje zmanjšala za 10,0 mrd SIT. 
1) Pretežni del zmanjšanja izvira iz že omenjene prilagoditve računovodskim standardom (prenos v 

višini 106,6 mrd SIT na postavko kratkoročnih obveznosti). 
2) Ostalo, približno 96,6 mrd SIT, so povečanja, ki so razlika med novimi črpanji, vrednostnimi 

spremembami ter odplačili dolgoročnih dolgov in povečujejo celotno obveznost širšega sektorja 
države, npr.: 66,2 mrd SIT pri Izvrševanju proračuna RS (od tega vrednostne spremembe v 

višini 34,3 mrd SIT); 25,5 mrd SIT pri Javni agenciji za železniški promet RS; 1,8 mrd SIT pri 
Stanovanjskem skladu RS (iz naslova zadolževanja za gradnjo stanovanj, namenjenih trgu); 1A 
mrd SIT pri Ekološkem razvojnem skladu RS (iz naslova prejetih posojil EIB). 

Tabela 4 prikazuje strukturo porazdelitve sprememb stanja premoženja države in občin P° 
proračunskih uporabnikih na dan 31.12.2003 glede na 31.12.2002. V porazdelitvi so pri posamezni 
postavki prikazani deleži sprememb le za prve štiri PU-je z največjimi deleži. 

Tabela 4: Struktura porazdelitve sprememb stanja premoženja države in občin po 
proračunskih uporabnikih na dan 31.12.2003 glede na dan 31.12.2002 

Zap. 
št. 

Opis postavke premoženjske 
bilance 

Ozna 
ka za 
AOP 

Sprememba 
stanja 

2003-2002 

Največje 
spremembe 

Deleži Proračunski uporabniki z največjo spr< ■etnem"0 

01 

(1000 SIT) (1000 SIT) 

Aktiva 
Sedanja vrednost 
neopredmetenlh dolgoročnih 
sredstev (301-302) 

300 281.909 -547.143 
-536.892 
399.672 
385.157 

6=(5/4) 
*100 

-194,08 
-190,45 
141,77 
136,62 

MESTNA OBČINA KOPER 
MESTNA OBČINA NOVO MESTO 
DAVČNA UPRAVA RS 
JAVNA AGENCIJA ZA ŽELEZNIŠKI 

PROMET REPUBLIKE SLOVENIJE 
02 

03 

Nabavna vrednost 
neopredmetenlh dolooročnlh 
sredstev 

301 5.329.381 1.509.095 
-819.440 
671.505 

-588.427 

28.32 
■15,38 
12,60 

-11,04 

SERVIS SKUPNIH SLUŽB VLADE 
MESTNA OBČINA KOPER 
CENTER VLADE ZA INFORMATIKO 
MESTNA OBČINA NOVO MESTO 

Popravki vrednosti 
neopredmetenih dolgoročnih 
sredstev 

302 5.047 472 1.700.241 
775.133 
448.007 

387.986 

33,69 
15,36 
8.88 

7.89 

SERVIS SKUPNIH SLUŽB VLADE 
CENTER VLADE ZA INFORMATIKO 
FILMSKI SKLAD REPUBLIKE 
SLOVENIJE JAVNI SKLAD 
UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE 2A 

JAVNA PLAČILA   
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Zap. 
št Opis postavke premoženjske 

bilance 
Ozna 
ka za 
AOP 

Sprememba 
stanja 

2003-2002 

Največje 
spremembe 

Deleži Proračunski uporabniki z največjo spremembo 

1 
(1000 SIT) (1000 SIT) % 

2 3 4 5 6=(5/4) 
•100 

7 
I 

*1
 2 

Sedanja vrednost nepremičnin 
(304-305) 

303 325.244.934 137.092.712 

74.700.135 
23.411.338 
15.438.909 

42,15 

22,97 
7,20 
4,75 

•JAVNA AGENCIJA ZA ŽELEZNIŠKI 
PROMET REPUBLIKE SLOVENIJE 
AGENCIJA RS ZA OKOLJE 
OBČINA IZOLA 
MINISTRSTVO ZA OBRAMBO 

Nabavna vrednost nepremičnin 304 734.289.151 391.746.377 

189.787.899 
23.597.438 
15.935.546 

53,35 

25,85 
3,21 
2.17 

•JAVNA AGENCIJA ZA ŽELEZNIŠKI 
PROMET REPUBLIKE SLOVENIJE 
AGENCIJA RS ZA OKOLJE 
OBČINA IZOLA 
MINISTRSTVO ZA OBRAMBO 

06 

~~07 

Popravek vrednosti nepremičnin 305 409.044.217 254.653.665 

115.087.764 
9.178.653 
2.942.597 

62,26 

28,14 
2,24 
0,72 

•JAVNA AGENCIJA ZA ŽELEZNIŠKI 
PROMET REPUBLIKE SLOVENIJE 
AGENCIJA RS ZA OKOLJE 
DIREKCIJA RS ZA CESTE 
MESTNA OBČINA LJUBLJANA 

Sedanja vrednost opreme in 
drugih opredmetenih osnovnih 
sredstev (307-308) 

306 -49.432.182 -70.308.213 
19.079.714 
9.256.774 

-3.842.053 

142,23 
-38,60 
-18,73 

7,77 

AGENCIJA RS ZA OKOLJE 
GENERALŠTAB SLOVENSKE VOJSKE 
•JAVNA AGENCIJA ZA ŽELEZNIŠKI 
PROMET REPUBLIKE SLOVENIJE 
MINISTRSTVO ZA OBRAMBO 

08 Nabavna vrednost opreme in 
drugih opredmetenih osnovnih 
sredstev 

307 -106.810.074 -188.372.346 
39.732.019 

20.724.227 
-5.130.008 

176,36 
-37,20 

-19,40 
4.80 

AGENCIJA RS ZA OKOLJE 
•JAVNA AGENCIJA ZA ŽELEZNIŠKI 
PROMET REPUBLIKE SLOVENIJE 
GENERALŠTAB SLOVENSKE VOJSKE 
MINISTRSTVO ZA OBRAMBO 

09 

to 

Popravek vrednosti opreme in 
drugih opredmetenih osnovnih 
sredstev 

308 -57.377.892 -118.064.133 
30.475.245 

2.025.924 
1.733.090 

205,77 
-53,11 

-3,53 
-3,02 

AGENCIJA RS ZA OKOLJE 
'JAVNA AGENCIJA ZA ŽELEZNIŠKI 
PROMET REPUBLIKE SLOVENIJE 
POLICIJA 
MESTNA OBČINA LJUBLJANA 

1 eijatve za sredstva dana v 
upravljanje (310+311) 

309 -393.844.412 -308.241.523 

-108.157.230 
13.292.851 
-7.628.218 

78,26 

27,46 
-3,38 
1,94 

MINISTRSTVO ZA OKOUE, PROSTOR 
IN ENERGIJO 
MINISTRSTVO ZA PROMET 
GENERALNI SEKRETARIAT VLADE 
MESTNA OBČINA PTUJ 

11 

12 

' erjalve za sredstva dana v 
upravljanje javnim podjetjem v 
testi države 

310 -401.903.335 -308.241.523 

-108.157.230 
13.292.851 
-1.422.288 

76,70 

26,91 
-3,31 
0,35 

MINISTRSTVO ZA OKOUE, PROSTOR 
IN ENERGIJO 
MINISTRSTVO ZA PROMET 
GENERALNI SEKRETARIAT VLADE 
AGENCIJA RS ZA OKOUE 

' eriatve za sredstva dana v 
upravljanje javnim podjetjem v 
'asti občine 

311 8.058.923 -7.628.218 
3.349.883 
1.922.967 
1.504.699 

-94,66 
41,57 
23,86 
18,67 

MESTNA OBČINA PTUJ 
MESTNA OBČINA UUBUANA 
MESTNA OBČINA NOVO MESTO 
MESTNA OBČINA MURSKA SOBOTA 13 

^14~ 

""iT" 

16 

Zaloge 312 15.100.774 10.819.518 

5.861.697 
-1.953.713 

-248.805 

71,65 

38,82 
-12,94 

-1,65 

STANOVANJSKI SKLAD REPUBLIKE 
SLOVENIJE, JAVNI SKLAD 
GENERALŠTAB SLOVENSKE VOJSKE 
MINISTRSTVO ZA OBRAMBO 
ŠOLSKI CENTER ROGAŠKA SLATINA 

^Ooročne kapitalske naložbe 313 244.969.013 279.53C.281 

-10.434.903 
-10.286.671 
-9.599.001 

114,11 

-4,26 
-4,20 
-3,92 

MINISTRSTVO ZA OKOUE, PROSTOR 
IN ENERGIJO 
MINISTRSTVO ZA FINANCE 
MINISTRSTVO ZA PROMET 
MINISTRSTVO ZA GOSPODARSTVO 

J^floročno dana posojila in 
depoziti 

314 -14.519.024 -13.967.349 
-2.991.512 

2.460.274 
1.469.085 

96,20 
20,60 

-16,95 
-10,12 

IZVRŠEVANJE PRORAČUNA 
STANOVANJSKI SKLAD REPUBLIKE 
SLOVENIJE, JAVNI SKLAD 
MINISTRSTVO ZA GOSPODARSTVO 
EKOLOŠKO RAZVOJNI SKLAD 
REPUBLIKE SLOVENIJE, JAVNI SKLAD 

^™0oročne terjatve Iz poslovanja 315 16.460.368 10.780.157 
5.517.017 

3.722.597 

-2.537.574 

65,49 
33,52 

22,62 

-15,42 

IZVRŠEVANJE PRORAČUNA 
STANOVANJSKI SKLAD REPUBLIKE 
SLOVENIJE, JAVNI SKLAD 
SKLAD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA 
SUKCESIJO 
SKLAD ZA FINANCIRANJE RAZGRADNJE 
NUKLEARNE ELEKTRARNE KRŠKO IN 
ZA ODLAGANJE RADIOAKTIVNIH 
ODPADKOV IZ NEK 
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Zap. 
št. 

Opis postavke premoženjske 
bilance 

Ozna 
ka za 
AOP 

Sprememba 
stanja 

2003-2002 

Največje 
spremembe 

Deleži Proračunski uporabniki z največjo sprememb" 

(1000 SIT) (1000 SIT) % _ 
1 2 3 4 5 6=(5/4) 

*100 
7 

17 Denarna sredstva 316 -3.262.767 -5.616.877 
5.518.569 
1.139.866 

-1.039.708 

172.15 
-169,14 

-34.94 
31.87 

IZVRŠEVANJE PRORAČUNA 
MINISTRSTVO ZA ZDRAVJE 
MESTNA OBČINA PTUJ 
MESTNA OBČINA LJUBLJANA    

18 Kratkoročne teijatve 317 -7.244.704 -46.346.963 
23.229.332 

8.090.111 

-6.286.254 

639,74 
-320,64 
-111,67 

86,77 

IZVRŠEVANJE PRORAČUNA 
CARINSKA UPRAVA RS 
SKLAD REPUBUKE SLOVENIJE ZA 
SUKCESIJO 
SKLAD ZA FINANCIRANJE RAZGRADNJE 
NUKLEARNE ELEKTRARNE KRŠKO IN 
ZA ODLAGANJE RADIOAKTIVNIH 
ODPADKOV IZ NEK   

19 Skupaj aktiva 
(300+303+306+309+312+313+3 
14+315+316+317) 

318 133.753.907 151.866.663 

-62.134.721 
25.207.170 
23.710.306 

113,54 

-46,45 
18,85 
17,73 

•JAVNA AGENCIJA ZA ŽELEZNIŠKI 
PROMET REPUBLIKE SLOVENIJE 
IZVRŠEVANJE PRORAČUNA 
GENERALŠTAB SLOVENSKE VOJSKE 
OBČINA IZOLA _ 

Pasiva   
20 Splošni sklad 319 -216.334.839 -191.739.924 

-115.108.090 
23.811.410 
22.830.564 

88,63 

53,21 
-11,01 
-10,55 

SKLAD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA 
SUKCESIJO 
IZVRŠEVANJE PRORAČUNA 
OBČINA IZOLA 
GENERALŠTAB SLOVENSKE VOJSKE _ . 

21 Rezervni sklad 320 1.421.952 4.893.843 
-2.010.116 

-424.029 
261.690 

344,16 
-141,36 

-29,82 
18,40 

MINISTRSTVO ZA FINANCE 
MINISTRSTVO ZA DELO, DRUŽINO IN 
SOCIALNE ZADEVE 
SERVIS SKUPNIH SLUŽB VLADE 
OBČINA KUZMA   

22 Dolgoročno prejeta posojila 321 -9.994.261 -39.288.862 
25.549.025 

1.811.490 

1.424.859 

393,11 
-255,64 

-18,13 

-14,26 

IZVRŠEVANJE PRORAČUNA 
•JAVNA AGENCIJA ZA ŽELEZNIŠKI 
PROMET REPUBLIKE SLOVENIJE 
STANOVANJSKI SKLAD REPUBLIKE 
SLOVENIJE, JAVNI SKLAD 
EKOLOŠKO RAZVOJNI SKLAD 
REPUBUKE SLOVENIJE, JAVNI SKLAD __ 

23 Dolgoročne obveznosti iz 
poslovanja 

322 206.809.105 203.493.704 

1.533.756 
1.305.095 

794.504 

98,40 

0,74 
0,63 
0,38 

SKLAD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA 
SUKCESIJO 
MINISTRSTVO ZA KULTURO 
CARINSKA UPRAVA RS 
MESTNA OBČINA MARIBOR  - 

24 Kratkoročne obveznosti 323 151.851.950 102.272.251 
19.410.273 

-11.979.698 

8.471.983 

67,35 
12,78 

•7.89 

5,58 

ZVRŠEVANJE PRORAČUNA 
MINISTRSTVO ZA ŠOLSTVO, ZNANOST 
N ŠPORT 

ZAVOD ZA POKOJNINSKO IN 
NVALIDSKO ZAVAROVANJE SLOVENIJE 

■JAVNA AGENCIJA ZA ŽELEZNIŠKI 
PROMET REPUBLIKE SLOVENIJE    

25 Skupaj pasiva 
(319+320+321 +322+323) 

324 133.753.907 151.866.663 

-62.134.721 
25.207.170 
23.710.306 

113,54 

-46,45 
18,85 
17,73 

■JAVNA AGENCIJA ZA ŽELEZNIŠKI 
PROMET REPUBLIKE SLOVENIJE 
ZVRŠEVANJE PRORAČUNA 
3ENERALŠTAB SLOVENSKE VOJSKE 
DBČINA IZOLA -1 

11.4. Struktura porazdelitve premoženja države in občin po proračunskih uporabnikih 

Tabela 5 prikazuje strukturo porazdelitve stanja premoženja države in občin po proračunskih 
uporabnikih na dan 31.12.2003. 

Tabela 5: Struktura porazdelitve premoženja države in občin po proračunskih uporabnikih 
na dan 31.12.2003 

Opis AOP Skupna 
vrednost 

(1000 SIT) 

Največje 
vrednosti 

(1000SIT) 

Ooloži 

<%) 

Proračunski uporabniki z največjo vrednostjo 
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1 2 3 4 5 6=(5/4) 
*100 

7 

01 Sedanja vrednost neopredmetenih 
dolgoročnih sredstev (301-302) 

300 21.282.258 3.238.163 
2.044.811 

1.846.874 
892.580 

15,22 
9,61 

8,68 
4,19 

SERVIS SKUPNIH SLUŽB VLADE 
FILMSKI SKLAD REPUBLIKE 
SLOVENIJE JAVNI SKLAD 
CENTER VLADE ZA INFORMATIKO 
DIREKCIJA RS ZA CESTE 

02 

03 

04 

05 

06 

07 

08 

09 

Tr 

^2 

V} 

"iT 

"iS 

Nabavna vrednost 
"^opredmetenih dolgoročnih 
sredstev 

301 47.806.785 7.738.145 
4.270.593 
4.107.478 

3.016.036 

16,19 
8,93 
8,59 

6,31 

SERVIS SKUPNIH SLUŽB VLADE 
CENTER VLADE ZA INFORMATIKO 
FILMSKI SKLAD REPUBLIKE 
SLOVENIJE JAVNI SKLAD 
RTV SLOVENIJA LJUBLJANA 

popravki vrednosti 
neopredmetenih dolgoročnih 
sredstev 

302 26.524.527 4.499.982 
2.608.686 
2.423.719 
2.062.667 

16,97 
9,83 
9,14 
7.78 

SERVIS SKUPNIH SLUŽB VLADE 
RTV SLOVENIJA LJUBLJANA 
CENTER VLADE ZA INFORMATIKO 
FILMSKI SKLAD REPUBLIKE 
SLOVENIJE JAVNI SKLAD 

tedanja vrednost nepremičnin 
(304-305) 

303 2.094.517.840 264.495.114 

197.656.641 
137.092.712 

136.647.292 

12,63 

9,44 
6,55 

6,52 

SKLAD KMETIJSKIH ZEMLJIŠČ IN 
GOZDOV REPUBLIKE SLOVENIJE 
MESTNA OBČINA LJUBLJANA 
JAVNA AGENCIJA ZA ŽELEZNIŠKI 
PROMET REPUBLIKE SLOVENIJE 
DIREKCIJA RS ZA CESTE 

Nabavna vrednost nepremičnin 304 3.058.751.480 391.746.377 

376.138.665 
264.597.931 

240.853.358 

12,81 

12,30 
8,65 

7,87 

JAVNA AGENCIJA ZA ŽELEZNIŠKI 
PROMET REPUBLIKE SLOVENIJE 
DIREKCIJA RS ZA CESTE 
SKLAD KMETIJSKIH ZEMLJIŠČ IN 
GOZDOV REPUBLIKE SLOVENIJE 
MESTNA OBČINA LJUBLJANA 

^opravek vrednosti nepremičnin 305 964.233.640 254.653.665 

239.491.373 
115.450.186 
43.196.717 

26,41 

24,84 
11,97 
4,48 

JAVNA AGENCIJA ZA ŽELEZNIŠKI 
PROMET REPUBLIKE SLOVENIJE 
DIREKCIJA RS ZA CESTE 
AGENCIJA RS ZA OKOLJE 
MESTNA OBČINA LJUBLJANA ^ 

padanja vrednost opreme in 
orugih opredmetenih osnovnih 
sredstev (307-308) 

306 265.235.102 90.185.195 
43.571.553 

9.256.774 

9.165.987 

34,00 
16,43 
3,49 

3,46 

GENERALŠTAB SLOVENSKE VOJSKE 
MINISTRSTVO ZA OBRAMBO 
JAVNA AGENCIJA ZA ŽELEZNIŠKI 
PROMET REPUBLIKE SLOVENIJE 
POLICIJA 

Nabavna vrednost opreme in 
rugih opredmetenih osnovnih 

sredstev 

307 738.634.851 93.343.081 
43.665066 
39.732.019 

31.876.285 

12,64 
5,91 
5,38 

4,32 

GENERALŠTAB SLOVENSKE VOJSKE 
MINISTRSTVO ZA OBRAMBO 
JAVNA AGENCIJA ZA ŽELEZNIŠKI 
PROMET REPUBLIKE SLOVENIJE 
POLICIJA 

popravek vrednosti opreme in 
rugih opredmetenih osnovnih 

sredstev 

308 473.399 749 30.475.245 

23.722.171 
22.817.582 
22.710.298 

6,44 

5,01 
4,82 
4,80 

JAVNA AGENCIJA ZA ŽELEZNIŠKI 
PROMET REPUBLIKE SLOVENIJE 
MESTNA OBČINA LJUBLJANA 
RTV SLOVENIJA LJUBLJANA 
POLICIJA 

' erjatve za sredstva dana v 
"Pravljanje (310+311) 

309 909.882.176 625.784.631 
38.702.722 
21.057.831 
18.574.745 

68,78 
4,25 
2,31 
2,04 

MINISTRSTVO ZA PROMET 
MESTNA OBČINA MARIBOR 
MESTNA OBČINA LJUBLJANA 
MESTNA OBČINA NOVO MESTO 

^unatve za sredstva dana v 
jJJWiW)o javnim podjetjem v 

310 643.763.732 625.784.631 
13.292.851 
1.469.924 
1.404.135 

97,21 
2,06 
0,23 
0,22 

MINISTRSTVO ZA PROMET 
GENERALNI SEKRETARIAT VLADE 
OBČINA BOVEC 
OBČINA KUNGOTA 

'"1®'ve za sredstva dana v ' 
Povijanje javnim podjetjem v lastl občine 

311 266.118.444 38.702722 
21.057.831 
18.574.745 
17.305.308 

14,54 
7,91 
6,98 
6,50 

MESTNA OBČINA MARIBOR 
MESTNA OBČINA LJUBLJANA 
MESTNA OBČINA NOVO MESTO 
MESTNA OBČINA KOPER 

haloge 312 68.523.029 38.305.987 
10.819.518 

2.517.295 
2.000.344 

55,90 
15,79 

3,67 
2,92 

GENERALŠTAB SLOVENSKE VOJSKE 
STANOVANJSKI SKLAD REPUBLIKE 
SLOVENIJE, JAVNI SKLAD 
POLICIJA 
KLINIČNI CENTER LJUBLJANA 

^ol9oročne kapitalske naložbe 313 1.250.324.535 471.882.413 

177.566.562 

168.164.949 

122.096.921 

37,74 

14,20 

13,45 

9.77 

MINISTRSTVO ZA OKOLJE. PROSTOR 
IN ENERGIJO 
MINISTRSTVO ZA DELO. DRUŽINO IN 
SOCIALNE ZADEVE 
MINISTRSTVO ZA INFORMACIJSKO 
DRUŽBO 
MINISTRSTVO ZA GOSPODARSTVO 

®«Pozitf n° dana P°soi''a in 314 171.449.146 45.506.135 

39.926.963 

26,54 

23,29 

STANOVANJSKI SKLAD REPUBLIKE 
SLOVENIJE, JAVNI SKLAD 
MINISTRSTVO ZA OKOLJE, PROSTOR 



Opis AOP Skupna 
vrednost 

(1000 SIT) 

Največje 
vrednosti 
(1000 SIT) 

Deleži 

(%) 

Proračunski uporabniki z največjo vrednostjo 

1 2 3 4 5 6=(5/4) 
•100 

7 

25.212.193 
17.176.840 

14,71 
10,02 

IN ENERGIJO 
MINISTRSTVO ZA GOSPODARSTVO 
EKOLOŠKO RAZVOJNI SKLAD 
REPUBLIKE SLOVENIJE, JAVNI SKLAD - 

16 Dolgoročne terjatve iz poslovanja 315 465.167.402 236.683.064 
195.687.014 

12.240.765 
7.541.030 

50,88 
42,07 

2,63 
1,62 

IZVRŠEVANJE PRORAČUNA 
SKLAD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA 
SUKCESIJO 
MINISTRSTVO ZA GOSPODARSTVO 
STANOVANJSKI SKLAD REPUBLIKE 
SLOVENIJE, JAVNI SKLAD  - 

17 Denarna sredstva 316 124.494.129 54.986.296 
5.518.605 
2.869.377 
2.037.945 

44,17 
4,43 
2,30 
1,64 

IZVRŠEVANJE PRORAČUNA 
MINISTRSTVO ZA ZDRAVJE 
MESTNA OBČINA LJUBLJANA 
MESTNA OBČINA MARIBOR 

18 Kratkoročne terjatve 317 295.145.198 108.345.871 
43.329.839 
10.118.750 
8.197.629 

36,71 
14,68 
3,43 
2,78 

IZVRŠEVANJE PRORAČUNA 
CARINSKA UPRAVA RS 
MESTNA OBČINA LJUBLJANA 
MESTNA OBČINA MARIBOR - 

19 Skupaj aktiva 
(300+303+306+309+312+313+31 
4+315+316+317) 

318 5.666.020.815 801.232.790 
599.646.388 

405.892.152 
306.461.640 

14,14 
10,58 

7,16 
5,41 

MINISTRSTVO ZA PROMET 
MINISTRSTVO ZA OKOUE, PROSTOR 
IN ENERGIJO 
IZVRŠEVANJE PRORAČUNA 
MESTNA OBČINA LJUBLJANA  - 

20 Splošni sklad 319 3.560.290.888 -1.317.636.168 
799.482.393 
598.580.801 

282.914.126 

-37,01 
22,46 
16,81 

7,95 

IZVRŠEVANJE PRORAČUNA 
MINISTRSTVO ZA PROMET 
MINISTRSTVO ZA OKOUE. PROSTOR 
IN ENERGIJO 
MESTNA OBČINA LJUBLJANA 

21 Rezervni sklad 320 15.882.165 5.772.835 
2.598.414 

1.570.044 

1.546.249 

36.35 
16.36 

9,89 

9,74 

MINISTRSTVO ZA FINANCE f 
ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJA 
SLOVENIJE 
JAVNI SKLAD RS ZA REGIONALNI 
RAZVOJ IN OHRANJANJE POSELJENO- 
STI SLOVENSKEGA PODEŽELJA 
EKOLOŠKO RAZVOJNI SKLAD 
REPUBLIKE SLOVENIJE, JAVNI SKLAD___^~ 

22 Dolgoročno prejeta posojila 321 1.445.294.468 1.384.188.220 
25.549.025 

8.115.017 

5.967.913 

95,77 
1,77 

0,56 

0,41 

IZVRŠEVANJE PRORAČUNA 
JAVNA AGENCIJA ZA ŽELEZNIŠKI 
PROMET REPUBLIKE SLOVENIJE 
STANOVANJSKI SKLAD REPUBLIKE 
SLOVENIJE, JAVNI SKLAD 
MESTNA OBČINA LJUBLJANA  " 

23 Dolgoročne obveznosti i: 
poslovanja 

322 236.612.183 203.558.757 

4.487.714 

4.047.484 
3.235.041 

86,03 

1,90 

1,71 
1,37 

SKLAD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA 
SUKCESIJO 
STANOVANJSKI SKLAD REPUBLIKE 
SLOVENIJE, JAVNI SKLAD 
MESTNA OBČINA LJUBLJANA 
UNIVERZA V LJUBLJANI VETERINAR • 
SKA FAKULTETA  . " 

24 Kratkoročne obveznosti 323 407.941.111 126.810.641 
22.258.383 

15.954.052 

14.277.734 

31,09 
5,46 

3,91 

3,50 

IZVRŠEVANJE PRORAČUNA 
MINISTRSTVO ZA ŠOLSTVO, ZNANOST 
IN ŠPORT wjE 
ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO ZAVAROVAN 
SLOVENIJE 
MINISTRSTVO ZA DELO, DRUŽINO IN 
SOCIALNE ZADEVE 

25 Skupaj pasiva 
(319+320+321 +322+323) 

324 5.666.020.815 801.232.790 
599.646.388 

405.892.152 
306.461.640 

14,14 
10,58 

7,16 
5,41 

MINISTRSTVO ZA PROMET 
MINISTRSTVO ZA OKOUE, PROSTOR 
IN ENERGIJO 
IZVRŠEVANJE PRORAČUNA 
MESTNA OBČINA UUBUANA 

Premoženje države in občin je na dan 31.12.2003 znašalo 5.666,0 mrd SIT. V nadaljevali11 

kratek povzetek stanj nekaterih skupin premoženja: j 
. Stanje nepremičnin v znesku 2.094,5 mrd SIT; največjo vrednost teh sredstev ima i* 

kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije (264,5 mrd SIT), sledita Mestna obCi 
Ljubljana (197,6 mrd SIT) in Javna agencija za železniški promet RS (137,1 mrd SIT). 
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• Stanje terjatev za sredstva, dana v upravljanje javnim podjetjem v znesku 909,9 mrd 
SIT; delež v višini 625,8 mrd SIT pripada Ministrstvu za promet (predvsem do DARS.d.d., 
Holdinga Slovenskih železnic, d.o.o. in PVAC d.o.o.), 38,7 mrd SIT ima Mestna občina 
Maribor in 21,0 mrd SIT Mestna občina Ljubljana. 

• Vrednost zalog znaša 68,5 mrd SIT; več kot polovico vseh zalog ima Generalštab 
slovenske vojske (za 38,3 mrd SIT); 10,8 mrd SIT pripada Stanovanjskemu skladu 
Republike Slovenije; ostale zaloge so razporejene med ostale proračunske uporabnike. 

• Dolgoročne kapitalske naložbe znašajo skupno 1.250,3 mrd SIT; Ministrstvo za okolje, 
prostor in energijo ima največji delež v višini 471,9 mrd SIT, sledita mu Ministrstvo za delo, 
družino in socialne zadeve v višini 177,6 mrd SIT in Ministrstvo za informacijsko družbo v 
višini 168,2 mrd SIT. 

• Dolgoročno dana posojila in depoziti v celotnem premoženju predstavljajo 171,5 mrd 
SIT; Stanovanjski sklad Republike Slovenije ima več kot četrtino vseh danih posojil in 
depozitov, sledijo mu: Ministrstvo za okolje, prostor in energijo z nekoliko manjšim deležem 
(40,0 mrd SIT), Ministrstvo za gospodarstvo (25,2 mrd SIT) in Ekološko razvojni sklad 
Republike Slovenije s 17,2 mrd SIT. 

• Skupna vrednost dolgoročnih terjatev iz poslovanja znaša 465,2 mrd SIT; na 
Izvrševanje proračuna RS in Sklad RS za sukcesijo odpade več kot 90 % terjatev; na 
tretjem mestu po višini teh terjatev je Ministrstvo za gospodarstvo z 12,2 mrd SIT. 

• Sredstva rezervnega sklada znašajo 15,9 mra SIT; največji delež ima Ministrstvo za 
finance v višini 5,8 mrd SIT, Zavod za zdravstveno zavarovanje ima 2,6 mrd SIT, po 
približno 1,5 mrd SIT pa imata Javni sklad RS za regionalni razvoj in ohranjanje 
poseljenosti slovenskega podeželja in Ekološko razvojni sklad Republike Slovenije. 

• Od skupno 1.445,3 mrd SIT dolgoročno prejetih posojil ima Izvrševanje proračuna RS 
največji delež v višini 95,8 % oziroma 1.384,2 mrd SIT; na drugem mestu je Javna agencija 
za železniški promet Republike Slovenije s 25,5 mrd SIT; na tretjem mestu je Stanovanjski 
sklad Republike Slovenije (8,1 mrd SIT) in Mestna občina Ljubljana s 6,0 mrd SIT. 

• Dolgoročne obveznosti iz poslovanja znašajo 236,6 mrd SIT, od katerih največji del 
(203,6 mrd SIT) predstavljajo obveznosti Sklada RS za sukcesijo; sledita Stanovanjski 
sklad RS s 4,5 mrd SIT in Mestna občina Ljubljana s 4,0 mrd SIT. 
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»1. PREMOŽENJSKA BILANCA DRŽAVE 

"1.1. Obseg uskupinjenja 

V konsolidacijo premoženjske bilance države je bilo vključeno premoženje (glej podpoglavje 11.1): 
- 488 posrednih uporabnikov (od tega 486 državnega proračuna ter 2 občinskih proračunov) in 
~ 258 neposrednih uporabnikov državnega proračuna, vključno z Izvrševanjem proračuna RS, 

Zavodom za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije ter Zavodom za zdravstveno 
zavarovanje Slovenije. 

'"■2. Postopek uskupinjenja 

Konsolidirana premoženjska bilanca države na dan 31.12.2003 se je izdelala po metodologiji 
^vonivojskega uskupinjenja. Sama metodologija je opisana v prilogi 1. 
Tabela 7 prikazuje vrednosti pobota na 2. nivoju uskupinjenja. 

Tabela 7: Drugi nivo uskupinjenja 

Opis postavke pobota na aktivi 

^Ogtve ;a sredstva dana v upravljanje posrednim in neposrednim uporabnikom državnega proračuna 

načrta^"8 kap'talsks naložbe ~ premoženje preneseno v last drugim uporabnikom enotnega kontnega 
skupaj 

AKTIVA 
znesek pobota 

v mrd SIT 
517,5 
439,9 

957,4 

"'•3. Rezultat uskupinjenja 

gabela 8 prikazuje vrednosti podatkov premoženjske bilance države na dan 31.12.2003 v primerjavi s 
anjem na dan 31.12.2002, indekse vrednosti rned letoma ter zneske vrednostnih sprememb. Ti 

Podatki so vhodni podatki za uskupinjenje premoženja na 3. nivoj, t.j. za konsolidirano premoženjsko 
' anco države in občin. 

Tabela 8: Stanje premoženja države na dan 31.12.2003 in na dan 31.12.2002 

Zap 
št. Opis postavke premoženjske 

oilance 
Ozna 
ka za 
AOP 

Stanje 31.12.2003 Stanje 31.12.2002 Indeks 
2003/2002 

Sprememba 
stanja 

2003-2002 
  (1000 SIT) % (1000 SIT) % % (1000 SIT) 

1 2 3 4 5 6 7 8=(4/8) 
•100 

9=4-6 

Aktiva 
01 Sedanja vrednost neopredmetenih 

dolgoročnih sredstev (251-252) 
250 17.405.169 0,41 16.713.308 0,40 104,14 691.861 

02 

~~03~ 

Nabavna vrednost 
"^opredmetenih dolgoročnih 
sredstev 

•251 40 444.451 0,96 34.828.583 0,83 116,12 5.615.868 

^opravki vrednosti 
n^opredmetonih dolgoročnih 
sredstev 

252 23.039.282 0,54 18.115.275 0,43 127,18 4.924.007 

sedanja vrednost nepremičnin 
(254-255) 

253 1.193.196.085 28,19 937.006.179 22,42 127,34 256.189.906 
„os Nabavna vrednost nepremičnin 254 1.954.213.404 46,18 1 306.039.655 31,25 149,63 648.173.749 

07 t?Pravek vrednosti nepremičnin 255 761.017.319 17,98 369.033.476 8,83 206,22 391 983.843 
•jedanja vrednost opreme in 
'ugih opredmetenih osnovnih 

gredstev (257-258) 
256 223.767.394 5,29 271.199.921 6,49 82,51 -47.432.527 

tlf^vna vrednost opreme In 257 570.922.690 13,49 686.159.207 16,42 63,21 -115.236.517 
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Zap. 
št. 

Opis postavke premoženjske 
bilance 

Ozna 
ka za 
AOP 

Stanje 31.12.2003 Stanje 31.12.2002 Indeks 
2003/2002 

Sprememba 
stanja 

2003-2002 
(1000 SIT) % (1000 SIT) % % (1000 SIT) 

1 2 3 4 5 6 7 8=(4/6) 
•100 

9=4-6 

drugih opredmetenih osnovnih 
sredstev 

09 Popravek vrednosti opreme in 
drugih opredmetenih osnovnih 
sredstev 

258 347.155.296 8,20 414.959.286 9,93 83,66 -67.803.990 

10 Terjatve za sredstva dana v 
upravljanje (260+261) 

259 639.241.548 15.10 1.043.683.888 24,98 61,25 -404.442.340 

11 Terjatve za sredstva dana v 
upravljanje javnim podjetjem v 
lasti države 

260 639.241.548 15,10 1.043.656.299 24,98 61,25 -404.414.751 

12 Terjatve za sredstva dana v 
upravljanje javnim podjetjem v 
lasti občine 

261 0 27.589 0,00 -27.589 

13 Zaloge 262 61.822.257 1,46 47.102.096 1.13 131,25 14.720.161 
14 Dolgoročne kapitalske naložbe 263 1.123.196.060 26,54 877.504.911 21,00 128,00 245.691.149 
15 Dolgoročno dana posojila in 

depoziti 
264 161.062.856 3,81 174.270.154 4,17 92,42 -13.207.298 

16 Dolgoročne terjatve iz poslovanja 265 455.656.793 10,77 439.457.501 10,52 103,69 16.199.292 
17 Denarna sredstva 266 91.259.776 2,16 96.934.425 2,32 94,15 -5.674.649 
18 Kratkoročne terjatve 267 240.809.542 5,69 253.027.501 6,06 95,17 -12.217.959 
19 Druge terjatve 268 24.759.482 0,59 21.866.233 0,52 113,23 2.893.249 
20 Skupaj aktiva 

(250+253+256+259+262+263+26 
4+265+266+267+268) 

269 4.232.176.962 100.00 4.178.766.117 100,00 101,28 53.410.845 

Pasiva 
21 Splošni sklad 270 2.202.031.961 52.03 2.497.354.684 59,76 88,17 -295.322.723 
22 Rezervni sklad 271 13.490.138 0,32 11.914.434 0.29 113,23 1.575.704 
23 Dolgoročno prejeta posojila 272 1.427.690.586 33,73 1.437.465.067 34,40 99,32 -9.774.481 
24 Dolgoročne obveznosti iz 

poslovanja 
273 223.613.722 5.28 17.935.305 0,43 1.246,78 205.678.417 

25 Kratkoročne obveznosti 274 335.490.503 7,93 189.591.665 4,54 176,95 145.898.838 
26 Druge obveznosti 275 29.860.052 0,71 24.504.962 0,59 121,85 5.355.090 
27 Skupaj pasiva 

(270+271+272+273+274+275) 
276 4.232.176.962 100,00 4.178.766.117 100,00 101,28 53.410.845 

Vzroki sprememb so navedeni v dveh naslednjih podpoglavjih, ki ločeno analizirata premoženjske 
bilance neposrednih in posrednih uporabnikov državnega proračuna. 

Porazdelitev premoženja države po proračunskih uporabnikih na dan 31.12.2003 prikazuje Tabela 9. 
Za vsako postavko so prikazani po štirje PU-ji z največjo vrednostjo stanja na dan 31.12.2003. 
Porazdelitev premoženja države med neposredne in posredne proračunske uporabnike na dan 
31.12.2003 pa prikazuje Tabela 10. 

Tabela 9: Struktura porazdelitve premoženja države po proračunskih uporabnikih na dan 
31.12.2003 

Opis AOP Skupna 
vrednost 

(1000 SIT) 

Največje 
vrednosti 

(1000 SIT) 

Deleži 

(%) 

Proračunski uporabniki z največjo vrednosti" 

1 2 3 4 5 6»(5/4) 
*100 

7 

01 Sedanja vrednost neopredmetenih 
dolgoročnih sredstev (251-252) 

250 17.405.169 3.238.163 
2.044 811 

1.846.874 
892.580 

18.60 
11,75 

10.61 
5,13 

SERVIS SKUPNIH SLUŽB VLADE 
FILMSKI SKLAD REPUBLIKE 
SLOVENIJE JAVNI SKLAD 
CENTER VLADE ZA INFORMATIKO 
DIREKCIJA RS ZA CESTE - 

02 Nabavna vrednost 251 40.444 451 7.738.145 19,13 SERVIS SKUPNIH SLUŽB VLADE 
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Opis AOP Skupna 
vrednost 

(1000 SIT) 

Največje 
vrednosti 
(1000 SIT) 

Deleži 

(%) 

Proračunski uporabniki z največjo vrednostjo 

1 2 3 4 5 6=(5/4) 
•100 

7 

neopredmetenih dolgoročnih 
sredstev 

4.270.593 
4.107.478 

3.016.036 

10,56 
10,16 

7,46 

CENTER VLADE ZA INFORMATIKO 
FILMSKI SKLAD REPUBLIKE 
SLOVENIJE JAVNI SKLAD 
RTV SLOVENIJA LJUBLJANA 

03 Popravki vrednosti 
n »opredmetenih dolgoročnih 
sredstev 

252 23.039.282 4.499.982 
2.608.686 
2.423.719 
2.062.667 

19,53 
11,32 
10,52 

8,95 

SERVIS SKUPNIH SLUŽB VLADE 
RTV SLOVENIJA LJUBLJANA 
CENTER VLADE ZA INFORMATIKO 
FILMSKI SKLAD REPUBLIKE 
SLOVENIJE JAVNI SKLAD 

04 Sedanja vrednost nepremičnin 
(254-255) 

253 1.193.196.085 264.495.114 

137.092.712 

136.647.292 
117.235.353 

22,17 

11,49 

11,45 
9,83 

SKLAD KMETIJSKIH ZEMLJIŠČ IN 
GOZDOV REPUBLIKE SLOVENIJE 
JAVNA AGENCIJA ZA ŽELEZNIŠKI 
PROMET REPUBLIKE SLOVENIJE 
DIREKCIJA RS ZA CESTE 
MINISTRSTVO ZA OBRAMBO 

05 

06 

07 

08 

0? 

"io~ 

Tr 

"i? 

~uT 

U 

15 

Nabavna vrednost nepremičnin 254 1.954.213.404 391.746.377 

376.138.665 
264.597.931 

192.190.503 

20,05 

19,25 
13,54 

9,83 

JAVNA AGENCIJA ZA ŽELEZNIŠKI 
PROMET REPUBLIKE SLOVENIJE 
DIREKCIJA RS ZA CESTE 
SKLAD KMETIJSKIH ZEMLJIŠČ IN 
GOZDOV REPUBLIKE SLOVENIJE 
AGENCIJA RS ZA OKOLJE 

Popravek vrednosti nepremičnin 255 761.017.319 254.653.665 

239.491.373 
115.450.186 
10.898.944 

33.46 

31.47 
15,17 

1,43 

JAVNA AGENCIJA ZA ŽELEZNIŠKI 
PROMET REPUBLIKE SLOVENIJE 
DIREKCIJA RS ZA CESTE 
AGENCIJA RS ZA OKOLJE 
KLINIČNI CENTER LJUBLJANA 

'"Klanja vrednost opreme in 
đru9'h opredmetenih osnovnih 
sredstev (257-258) 

256 223.767.394 90.185.195 
43.571.553 

9.256.774 

9.165.987 

40,30 
19,47 
4,14 

' 4,10 

GENERALŠTAB SLOVENSKE VOJSKE 
MINISTRSTVO ZA OBRAMBO 
JAVNA AGENCIJA ZA ŽELEZNIŠKI 
PROMET REPUBLIKE SLOVENIJE 
POLICIJA 

^abavna vrednost opreme in 
drugih opredmetenih osnovnih 
sredstev 

257 570.922.690 93.343.081 
43.665.066 
39.732.019 

31.876.285 

16,35 
7,65 
6,96 

5,58 

GENERALŠTAB SLOVENSKE VOJSKE 
MINISTRSTVO ZA OBRAMBO 
JAVNA AGENCIJA ZA ŽELEZNIŠKI 
PROMET REPUBLIKE SLOVENIJE 
POLICIJA 

popravek vrednosti opreme in ruQih opredmetenih osnovnih 
sredstev 

258 347.155.296 30.475.245 

22.817.582 
22.710.298 
20.076.165 

8,78 

6,57 
6,54 
5,78 

JAVNA AGENCIJA ZA ŽELEZNIŠKI 
PROMET REPUBLIKE SLOVENIJE 
RTV SLOVENIJA LJUBLJANA 
POLICIJA 
KLINIČNI CENTER LJUBLJANA 

' 6r'atve za sredstva dana v 
"Povijanje (260+261) 

259 639.241.548 625.784.631 
13.292.851 

101.256 
50.627 

97,89 
2,08 
0,02 
0,01 

MINISTRSTVO ZA PROMET 
GENERALNI SEKRETARIAT VLADE 
URAD RS ZA MLADINO 
AGENCIJA RS ZA OKOLJE 

Satve za sredstva dana v 
i^r,av,''ania javnim podjetjem v >asti države 

260 639.241.548 625.784.631 
13.292.851 

101.256 
50.627 

97,89 
2,08 
0,02 
0,01 

MINISTRSTVO ZA PROMET 
GENERALNI SEKRETARIAT VLADE 
URAD RS ZA MLADINO 
AGENCIJA RS ZA OKOLJE 

i^atyo za Sfodstva dana v ™*nje javnim podjetjem v 
261 0 

haloge 262 61.822.257 38.305.987 
10.819.518 

2.517.295 
2.000.344 

61,96 
17,50 

4,07 
3,24 

GENERALŠTAB SLOVENSKE VOJSKE 
STANOVANJSKI SKLAD REPUBLIKE 
SLOVENIJE, JAVNI SKLAD 
POLICIJA 
KLINIČNI CENTER LJUBLJANA 

^goročne kapitalske naložbe 263 1.123.196.060 471.882.413 

177.566.562 

168.164.949 

122.096.921 

42,01 

15,81 

14,97 

10,87 

MINISTRSTVO ZA OKOLJE, PROSTOR 
IN ENERGIJO 
MINISTRSTVO ZA DELO, DRUŽINO IN 
SOCIALNE ZADEVE 
MINISTRSTVO ZA INFORMACIJSKO 
DRUŽBO 
MINISTRSTVO ZA GOSPODARSTVO 

^Vroeno dana posojila In 264 161.062.856 45.506.135 

39.926.963 

28,25 

24,79 

STANOVANJSKI SKLAD REPUBLIKE 
SLOVENIJE, JAVNI SKLAD 
MINISTRSTVO ZA OKOUE, PROSTOR 
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Opis AOP Skupna 
vrednost 

(1000 SIT) 

Največje 
vrednosti 
(1000 SIT) 

Deleži 

(%) 

Proračunski uporabniki z največjo vrednostjo 

1 2 3 4 5 6=(5/4) 
•100 

7 

25.212.193 
17.176.840 

15.65 
10.66 

IN ENERGIJO 
MINISTRSTVO ZA GOSPODARSTVO 
EKOLOŠKO RAZVOJNI SKLAD 
REPUBLIKE SLOVENIJE, JAVNI SKLAD 

16 Dolgoročne terjatve iz poslovanja 265 455.656.793 236.683.064 
195.687.014 

12.240.765 
7.541.030 

51.94 
42.95 

2,69 
1,65 

IZVRŠEVANJE PRORAČUNA 
SKLAD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA 
SUKCESIJO 
MINISTRSTVO ZA GOSPODARSTVO 
STANOVANJSKI SKLAD REPUBLIKE 
SLOVENIJE, JAVNI SKLAD 

17 Denarna sredstva 266 91.259.776 54.986.296 
5.518.605 
1.319.052 

1.311.498 

60,25 
6,05 
1,45 

1,44 

IZVRŠEVANJE PRORAČUNA 
MINISTRSTVO ZA ZDRAVJE 
ZAVOD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA 
TRANSFUZIJSKO MEDICINO 
MINISTRSTVO ZA FINANCE 

18 Kratkoročne terjatve 267 240.809.542 108.345.871 
43.329.839 

8.090.111 

5.832.318 

44,99 
17,99 
3,36 

2,42 

IZVRŠEVANJE PRORAČUNA 
CARINSKA UPRAVA RS 
SKLAD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA 
SUKCESIJO 
STANOVANJSKI SKLAD REPUBLIKE 
SLOVENIJE, JAVNI SKLAD 

19 Druge terjatve 268 24.759.482 8.677.394 

3.705.050 

2.387.130 
1.715.772 

35,05 

14,96 

9,64 
6,93 

STANOVANJSKI SKLAD REPUBLIKE 
SLOVENIJE, JAVNI SKLAD 
EKOLOŠKO RAZVOJNI SKLAD 
REPUBUKE SLOVENIJE, JAVNI SKLAD 
IZVRŠEVANJE PRORAČUNA 
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI   

20 Skupaj aktiva 
(250+253+256+259+262+263+26 
4+265+266+267+268) 

269 4.232.176.962 

» 

801.232.790 
599.646.388 

405.892.152 
280.741.437 

18,93 
14,17 

9,59 
6,63 

MINISTRSTVO ZA PROMET 
MINISTRSTVO ZA OKOLJE. PROSTOR 
IN ENERGIJO 
IZVRŠEVANJE PRORAČUNA 
MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO, 
GOZDARSTVO IN PREHRANO   

21 Splošni sklad 270 2.202.031.961 -1.317.636.168 
799.482.393 
598.580.801 

274.204.745 

-59,84 
36,31 
27.18 

12,45 

IZVRŠEVANJE PRORAČUNA 
MINISTRSTVO ZA PROMET 
MINISTRSTVO ZA OKOLJE, PROSTOR 
IN ENERGIJO 
MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO, 
GOZDARSTVO IN PREHRANO _ 

22 Rezervni sklad 271 13.490.138 5.772.835 
2.598.414 

1.570.044 

1.546.249 

42,79 
19,26 

11,64 

11,46 

MINISTRSTVO ZA FINANCE 
ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE 
SLOVENIJE 
JAVNI SKLAD RS ZA REGIONALNI 
RAZVOJ IN OHRANJANJE POSELJENO - 
STI SLOVENSKEGA PODEŽELJA 
EKOLOŠKO RAZVOJNI SKLAD 
REPUBLIKE SLOVENIJE, JAVNI SKLAD  

23 Dolgoročno prejeta posojila 272 1.427.690.586 1 384.188.220 
25.549.025 

8.115.017 

4.427.071 

96,95 
1,79 

0,57 

0,31 

IZVRŠEVANJE PRORAČUNA 
JAVNA AGENCIJA ZA ŽELEZNIŠKI 
PROMET REPUBLIKE SLOVENIJE 
STANOVANJSKI SKLAD REPUBLIKE 
SLOVENIJE, JAVNI SKLAD 
EKOLOŠKO RAZVOJNI SKLAD 
REPUBLIKE SLOVENIJE. JAVNI SKLAD  

24 Dolgoročne obveznosti iz 
poslovanja 

273 223.613.722 203.558.757 

4.487.714 

3.235.041 

3.034.045 

91,03 

2,01 

1.45 

1,36 

SKLAD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA 
SUKCESIJO 
STANOVANJSKI SKLAD REPUBLIKE 
SLOVENIJE, JAVNI SKLAD 
UNIVERZA V LJUBLJANI VETERINAR - 
SKA FAKULTETA 
DAVČNA UPRAVA RS   

25 Kratkoročne obveznosti 274 <335.490.503 126.810.641 
22.258.383 

15.954.052 

14.277 734 

37,80 
6,63 

4,76 

4,26 

ZVRŠEVANJE PRORAČUNA 
MINISTRSTVO ZA ŠOLSTVO, ZNANOST 
N ŠPORT 

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE 
SLOVENIJE 
MINISTRSTVO ZA DELO. DRUŽINO IN 
SOCIALNE ZADEVE __  
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26 

Opis AOP Skupna 
vrednost 

(1000 SIT) 

Največje 
vrednosti 

(1000 SIT) 

Deleži 

(%) 

Proračunski uporabniki z največjo vrednostjo 

2 3 4 5 6=(5/4) 
•100 

7 
Uru9e obveznosti 275 29.860.052 15.328.001 

5.182.179 
4.134.183 

2.302.262 

51,33 

17,35 
13,85 

7.71 

ZAVOD ZA POKOJNINSKO IN 
INVALIDSKO ZAVAROVANJE SLOVENIJE 
RTV SLOVENIJA LJUBLJANA 
ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE 
SLOVENIJE 
MINISTRSTVO ZA GOSPODARSTVO 

27 skupaj pasiva 
(270+271+272+273+274+275) 

276 4.232.176.962 801.232.790 
599.646.388 

405.892.152 
280.741.437 

18,93 
14,17 

9,59 
6,63 

MINISTRSTVO ZA PROMET 
MINISTRSTVO ZA OKOLJE, PROSTOR 
IN ENERGIJO 
IZVRŠEVANJE PRORAČUNA 
MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO, 
GOZDARSTVO IN PREHRANO 

Tabela 10: Struktura porazdelitve premoženja države med neposredne in posredne 
računske uporabnike na dan 31.12.2003 

Opis AOP Skupna 
vrednost 

(1000 SIT) 

Delež 
vrednosti 

(1000 SIT) 

(%) Delež 

1 
oi" 

oi" 

  2 3 4 5 6=(5/4) *100 
^Manja vrednost neopredmetenih 
ggjaoročnlh sredstev (251-252) 

250 17.405.169 11.216.816 
6.188.353 

64,45 
35,55 

Neposredni 
Posredni 

Nabavna vrednost 
"Opredmetenih dolgoročnih 
sredstev 

251 40.444.451 25.009.676 
15.434.775 

61,84 
38,16 

Neposredni 
Posredni 

U3 

04 

OŠ" 

06 

07 

08 

09 

~io 

iT 

^opravki vrednosti 
^opredmetenih dolgoročnih s'edstev 

252 23.039.282 13.792.860 
9.246.422 

59,87 
40,13 

Neposredni 
Posredni 

■spanja vrednost nepremičnin 
(254-255) 253 1.193.196.085 453.700.246 

739.495.839 
38,02 
61,98 

Neposredni 
Posredni 

'■'aDavna vrednost nepremičnin 254 1.954.213.404 841.187.257 
1.113.026.147 

43,04 
56,96 

Neposredni 
Posredni 

Opravek vrednosti nepremičnin 255 761.017.319 387.487.011 
373.530.308 

50,92 
49,08 

Neposredni 
Posredni 

^"aa"|a vrednost opreme in Qin opredmetenih osnovnih 
Sodstev (257-258) 

256 223.767.394 163.946.430 
59.820.964 

73,27 
26,73 

Neposredni 
Posredni 

vrBdnosl opreme in 
, °P'edmetenih osnovnih s'edstev 

257 570.922.690 255.220.018 
315.702.672 

44,70 
55,30 

Neposredni 
Posredni 

dnTrk vrednos(i opreme in "gm opredmetenih osnovnih 
sodstev 

258 347.155.296 91.273.588 
255.881.708 

26,29 
73,71 

Neposredni 
Posredni 

u"ia^eza sredstva dana v 
-Branje (260+261) 

259 639.241.548 639.241.548 100,00 
0,00 

Neposredni 
Posredni 

UDr'8?6 sreds,va dana v 
CZalT™™ p°diet|emV 

260 639.241.548 639.241.548 100,00 
0,00 

Neposredni 
Posredni 

I«! 

*13 

"iT 

Ts 

^6 

"i? 

Tr 

"pravil6 f* sredstva v 
Podietjem v 

261 0 ni Neposredni 
Posredni 

*ak^ 262 61.822.257 42.784.123 
19.038.134 

69,21 
30,79 

Neposredni 
Posredni 

^uoročne kapitalske naložbe 263 1.123.196.060 1.058.293.747 
64.902.313 

94,22 
5,78 

Neposredni 
Posredni 

a-;«no dana posojila in 264 161.062.856 66.114.897 
94.947.959 

41,05 
58,95 

Neposredni 
Posredni 

^uoročne terjatve iz poslovanja 265 455.656.793 251.860.867 
203.795.926 

55,27 
44,73 

Neposredni 
Posredni 

"a sredstva 266 91.259.776 68.477.393 
22.782.383 

75,04 
24,96 

Neposredni 
Posredni 

K"»IKoročne terjatve 267 240.809.542 162.025.869 
78.783.673 

67,28 
32,72 

Neposredni 
Posredni 
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Opis AOP Skupna 
vrednost 

(1000 SIT) 

Delež 
vrednosti 

(1000 SIT) 

(%) Delež 

1 2 3 4 5 6=(5/4) *100 
19 Druge terjatve 268 24.759.482 5.057.911 

19.701.571 
20,43 
79,57 

Neposredni 
Posredni 

20 Skupaj aktiva 
(250+253+256+259+262+263+26 
4+265+266+267+268) 

269 4.232.176.962 3.880.201.393 
1.309.457.115 

91,68 
30,94 

Neposredni 
Posredni 

21 Splošni sklad 270 2.202.031.961 1.993.259.894 
101.716.939 

90,52 
4,62 

Neposredni 
Posredni 

22 Rezervni sklad 271 13.490.138 8.371.343 
5.118.795 

62,06 
37,94 

Neposredni 
Posredni 

23 Dolgoročno prejeta posojila 272 1.427.690.586 1.384.188.220 
43.502.366 

96,95 
3,05 

Neposredni 
Posredni 

24 Dolgoročne obveznosti iz 
poslovanja 

273 223.613.722 7.656.283 
215.957.439 

3,42 
96,58 

Neposredni 
Posredni 

25 Kratkoročne obveznosti 274 335.490.503 250.512.479 
84.978.024 

74,67 
25,33 

Neposredni 
Posredni 

26 Druge obveznosti 275 29.860.052 23.648.778 
6.211.274 

79,20 
20,80 

Neposredni 
Posredni 

27 Skupaj pasiva 
(270+271+272+273+274+275) 

276 4.232 176.962 3.880.201.393 
130S.457.115 

91,68 
30,94 

Neposredni 
Posredni 

V nadaljevanju so analize seštevkov premoženjskih bilanc neposrednih uporabnikov državnega 
proračuna in posrednih uporabnikov državnega proračuna pred drugim nivojem pobota. 
V analizah so seštevki stanj pomembnejših postavk premoženjskih bilanc prikazani v dveh tabelah: 

a) V prvi tabeli so prikazani seštevki stanj premoženjskih bilanc na dan 31.12.2003 in na dan 
31.12.2002 s prikazom sprememb stanj med navedenima letoma. 

b) V drugi tabeli pa so prikazane porazdelitve premoženja med proračunske uporabnike na dan 
31.12.2003; navedeni so proračunski uporabniki, katerih sredstva oziroma obveznosi 
predstavljajo največji del skupne vrednosti. 

III.4. Analiza premoženja neposrednih uporabnikov državnega proračuna 

Analiza zajema 141 premoženjskih bilanc neposrednih proračunskih uporabnikov državnega 
proračuna, ZZZS ter ZPIZ (glej 11.1). Seštevki vrednosti teh premoženjskih bilanc so vhodni podatki za 
uskupinjenje na 2. nivoju, t.j. za izdelavo premoženjske bilance države. 

Tabela 11 prikazuje seštevke vrednosti premoženjskih bilanc neposrednih uporabnikov državnega 
proračuna na dan 31.12.2003 v primerjavi s seštevki vrednosti teh premoženjskih bilanc na da 
31.12.2002, indekse vrednosti med obema letoma ter zneske vrednostnih sprememb. 

Tabela 11: Seštevki premoženja neposrednih uporabnikov državnega proračuna na dan 
31.12.2003 in na dan 31.12.2002 

Zap. 
št. 

Opis postavke premoženjske 
bilance 

Ozna 
ka za 
AOP 

Stanje 31.12.2003 Stanje 31.12.2002 Indeks 
2003/2002 

Sprememba 
stanja 

2003-2002 
(1000 SIT) % (1000 SIT) % % (1000 SIT) 

1 2 3 4 5 6 7 8=(4/6) 
•100 

9=4-6 

Aktiva 
01 Sedanja vrednost neopredmetenih 

dolgoročnih sredstev (151-152) 
150 11.216.816 0,29 10.223.709 0,27 109,71 993.107 

02 Nabavna vrednost neopredmetenih 
dolgoročnih sredstev 

151 25 009.676 0,64 19.563.801 0,51 127,84 5.445.875 

03 Popravki vrednosti neopredmetenih 
dolgoročnih sredstev 

152 13.792.860 0,36 9.340.092 0.24 147,67 4.452.768 

04 Sedanja vrednost nepremičnin 
(154-155) 

153 453.700.246 11,69 340.770.587 8,87 133,14 112.929659 

05 Nabavna vrednost nepremičnin 154 841.187.257 21,68 598.935.691 15,59 140,45 242.251.566 

06 Popravek vrednosti nepremičnin 155 387.487.011 9,99 258.165.104 6,72 150,09 129.321 907 
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Zap. 
št 

Opis postavke premoženjske 
bilance 

Ozna 
ka za 
AOP 

Stanje 31.12.2003 Stanje 31.12.2002 Indeks 
2003/2002 

Sprememba 
stanja 

2003-2002 
(1000 SIT) % (1000 SIT) % % (1000 SIT) 

1 

~~07 

2 3 4 5 6 7 8=(4/6) 
•100 

9=4-6 

Sedanja vrednost opreme in drugih 
opredmetenih osnovnih sredstev 
(157-158) 

156 .163.946.430 4,23 217.766.444 5,67 75,29 -53.820.014 

OB Nabavna vrednost opreme in drugih 
opredmetenih osnovnih sredstev 

157 255.220.018 6,58 416.969.629 10,86 61,21 -161.749.611 

09 Popravek vrednosti opreme in 
drugih opredmetenih osnovnih 
sredstev 

158 91.273.588 2.35 199.203.185 5,19 45,82 -107.929.597 

10 Terjatve za sredstva dana v 
upravljanje (160+161+162+163) 

159 1.156.788.161 29,81 1.417.746.348 36,91 81,59 -260.958.187 

11 

12 

13 

Terjatve za sredstva dana v 
upravljanje posrednim in 
neposrednim uporabnikom 
državnega proračuna 

160 517.472.786 13,34 374.019.598 9,74 138,35 143.453.188 

Terjatve za sredstva dana v 
upravljanje posrednim in 
neposrednim uporabnikom 
finskega proračuna 

161 73.827 0,00 42.862 0,00 172,24 30.965 

Terjatve za sredstva dana v 
upravljanja javnim podjetjem v lasti 
države 

162 639.241.548 16,47 1.043.656.299 27,17 61,25 -404.414.751 

14 

~~i?~ 
16 

17 

Terjatve za sredstva dana v 
upravljanje javnim podjetjem v lasti 
občine 

163 0 27.589 0,00 -27.589 

Zaloge 164 42.784.123 1,10 38.865.926 1,01 110,08 3.918.197 
Dolgoročne kapitalske naložbe - 
premoženje preneseno v last 
drugim uporabnikom enotnega 
kontnega načrta 

165 439.934.933 11,34 427.842.229 11,14 102,83 12.092.704 

Druge dolgoročne kapitalske 
naložbe 

166 1.058.293.747 27,27 813.215.236 21,17 130,14 245.078.511 

18 Dolgoročno dana posojila in 
depoziti 

167 66.114.897 1.70 77.597.274 2,02 85,20 -11.482.377 

19 Dolgoročne terjatve iz poslovanja 168 251.860.867 6,49 242.180.899 6,31 104,00 9.679.968 
20 

"iT" 
Penama sredstva 169 68.477.393 1,76 67.592.001 1,76 101,31 885.392 
Kratkoročne terjatve 170 162.025.869 4,18 183.563.628 4,78 88,27 -21.537.759 

-22_ Dfuge terlatve 171 5.057.911 0,13 3.564.530 0,09 141,90 1.493.381 
23 Skupaj aktiva 

(150+153+156+159+164+165+166 
+167+166+169+170+171) 

172 3.880.201.393 100,00 3.840.928.811 100,00 101,02 39.272.582 

Pasiva 
__24 
~~25 

SploSni sklad 173 1.993.259.894 51,37 2.064.078.258 53,74 96,57 -70.818.364 
Obveznosti za sredstva prejeta v 
upravljanje 

174 212.564.396 5,48 208.605.461 5,43 101,90 3.958.935 
26 
27 

"~2a 

Hezervni sklad 175 8.371.343 0,22 5.911.644 0,15 141,61 2.459.699 
P°lgoročno prejeta posojila 176 1.384.188.220 35,67 1.423.477.082 37,06 97,24 -39.288.862 
u°lgoročne obveznosti iz 
Poslovanja 

177 7.656.283 0,20 4.962.207 0,13 154,29 2.694.076 
29 

31 

Kratkoročne obveznosti 178 250.512.479 6,46 115.518.068 3,01 216,86 134.994.411 
.UruQfl obveznosti 179 23.648.778 0,61 18.376.091 0,48 128,69 5.272.687 
Skupaj pasiva 
l!73+174+175+176+177+178+179) 

180 3.880.201.393 100,00 3.840.928.811 100,00 101,02 39.272.582 

^elo'na bilančna vsota se je povečala za 1,02 % oziroma 39.272.582 tisoč SIT. 

®n'e sedanje vrednosti neopredmetenih dolgoročnih sredstev (računalniških programov, 
neo

er'a'n'^ pravic, terjatev za predujme iz naslova vlaganj v neopredmetena dolgoročna sredstva in 
Predmetenih dolgoročnih sredstev v gradnji ali izdelavi) se je na nivoju vseh neposrednih 

POrabnikov državnega proračuna povečalo za 993.107 tisoč SIT. Povečanje te postavke v veliki meri 



izhaja iz nakupa programske računalniške opreme. Največji porast sedanje vrednosti teh sredstev (za 
399.672 tisoč SIT) ima Davčna uprava RS - predvsem na račun nakupa in dograditve računalniške 
opreme in drugih pravic. Največje zmanjšanje sedanje vrednosti teh sredstev (za 191.146 tisoč SIT) 
pa ima Servis skupnih služb vlade, ki je nabavno vrednost v letu 2003 sicer povečal za 1.590.095 tisoč 
SIT, hkrati pa je evidentiral visok znesek popravka vrednosti neopredmetenih dologoročnih sredstev (v 
višini 1.700.241 tisoč SIT). 
Stanje sedanje vrednosti nepremičnin (zemljišča, zgradbe in nepremičnine v gradnji) se je pri teh 
proračunskih uporabnikih povečalo za 33,14 %, oziroma 112.929.659 tisoč SIT. Največji porast 
sedanje vrednosti nepremičnin ima Agencija RS za okolje (za 74.700.135 tisoč SIT), predvsem zaradi 
prenosa sredstev iz podkontov opreme na podkonte nepremičnin (v višini nabavne vrednosti 
188.482.066 tisoč SIT). Sledi Ministrstvo za obrambo, ki je povečalo sedanjo vrednost nepremičnin za 
15.438.909 tisoč SIT, predvsem zaradi interne cenitve vseh nepremičnin, s ciljem izkazovanja 
realnejše vrednosti nepremičnin. Tretji po višini povečanja sedanje vrednosti nepremičnin je Servis 
skupnih služb vlade in sicer za 12.879.336 tisoč SIT, predvsem iz naslova dokupa negospodarskih 
stavb (za 5.804.937 tisoč SIT), nakupa poslovnih prostorov in garaž s finančnim najemom (za 

2.907.757 tisoč SIT) in nakupa ter nadgradnje nepremičnin v gradnji (za 4.773.191 tisoč SIT). Direkcija 
RS za ceste beleži porast sedanje vrednosti nepremičnin v višini 3.304.370 tisoč SIT, njihove nabavne 
vrednosti za 12.483.023 tisoč SIT (predvsem zaradi aktiviranja sredstev med letom - dokončane 
izgradnje) in popravka vrednosti nepremičnin za 9.178.653 tisoč SIT (predvsem zaradi obračuna 
amortizacije). 
Stanje sedanje vrednosti opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev se je v letu 2003 
zmanjšalo za 53.820.014 tisoč SIT. Zmanjšala se je tudi njihova nabavna vrednost (za 161.749.611 
tisoč SIT) in popravek njihove vrednosti (za 107.929.597 tisoč SIT). Največje zmanjšanje je Prl 

Agenciji RS za okolje, ki je izvršila prenos sredstev opreme na sredstva nepremičnin za nabavno 
vrednost 188.482.066 tisoč SIT. Drugo zmanjšanje sedanje vrednosti opreme beleži Ministrstvo za 
obrambo v višini 3.842.053 tisoč SIT (od tega zmanjšanje nabavne vrednosti za 5.130.008 tisoč SIT m 
zmanjšanje popravka vrednosti v višini 1.287.955 tisoč SIT), vzrok zmanjšanja je predvsem predaja 
sredstev opreme Generalštabu slovenske vojske. Generalnštab slovenske vojske beleži največje 
povečanje sredstev opreme (za 19.079.714 tisoč SIT), od tega nabavne vrednosti za 20.724.227 tisoč 
SIT in popravka vrednosti za 1.644.513 tisoč SIT. 
Stanje terjatev za sredstva dana v upravljanje se je v celoti zmanjšalo za 260.958.187 tisoč SIT, od 
tega so se terjatve za sredstva dana v upravljanje javnim podjetjem v lasti države zmanjšala za 
404.414.751 tisoč SIT, povečale pa so se terjatve za sredstva dana v upravljanje proračunskim 
uporabnikom (za 143.483.153 tisoč SIT). Največje zmanjšanje je pri Ministrstvu za okolje, prostor i" 
energijo, predvsem zaradi prenosa na dolgoročne kapitalske naložbe (v višini 268.099.846 tisoč SIT)- 
Povečanje terjatev za sredstva dana v upravljanje javnim podjetjem v lasti države beleži Ministrstvo za 
promet v višini 28.242.739 tisoč SIT, predvsem do DARS d.d. (uskladitve terjatev za leto 2002 i"1 

povečanje iz naslova nakazil sredstev v letu 2003) in do Holdinga Slovenskih železnic, d.o.o. (v viš"11 

8.126.128 tisoč SIT). Povečanje vrednosti teh terjatev je evidentiral tudi Generalni sekretariat vlade d° 
JGZ Brdo - protokolarne storitve (v višini 13.292.851 tisoč SIT). 
Stanje dolgoročnih kapitalskih naložb - premoženje preneseno v last drugim uporabnik0,r1 

enotnega kontnega načrta se je v letu 2003 povečalo za 12.092.704 tisoč SIT. Največje povečanje J® 
evidentiralo Ministrstvo za okolje, prostor in energijo (skupno za 6.546.487 tisoč SIT), npr.: zara i 
uskladitve dolgoročne kapitalske naložbe v Sklad za financiranje in razgradnjo NEK (v višini 3.780.45 
tisoč SIT) ter v Ekološko razvojni sklad RS (v višini 2.361.739 tisoč SIT) in zaradi dokapitalizacije 
Ekološko razvojni sklad RS (v višini 404.291 tisoč SIT). Povečanje v višini 4.353.579 tisoč SIT J® 
evidentiralo tudi Ministrstvo za gospodarstvo, predvsem zaradi nakazil Javnemu skladu za razvol 
malega gospodarstva Maribor, Regionalnemu razvoju Ribnica ter zaradi uskladitve obstoječih na'oZ .j 
Veterinarska uprava RS je evidentirala povečanje teh naložb v višini 1.361.485 tisoč SIT zara 
prenosa iz terjatev za sredstva dana v upravljanje proračunskim uporabnikom državnega proračuna- 
Stanje drugih dolgoročnih kapitalskih naložb je postavka premoženjske bilance, ki izkazuj 
največje povečanje, in sicer za 245.078.511 tisoč SIT. Glavna vzroka sta: prenos iz terjatev ? 
sredstva dana v upravljanje javnim podjetjem pri Ministrstvu za okolje, prostor in energijo (v . 
268.099.846 tisoč SIT) ter povečanje teh naložb zaradi uskladitev pri istem ministrstvu (v visl . 
13.732.468 tisoč SIT, od tega zmanjšanje v višini 35.863 tisoč SIT pri Termoelektrarni topla1^ 
Ljubljana, d.o.o., zmanjšanje za 263.833 tisoč SIT pri EGS-razvoj in inžiniring Maribor d.d., Poy/e^°L 
za 350.210 tisoč SIT pri Elektru Gorenjska d.d., povečanje za 5.220.600 tisoč SIT pri Elektru Cel 
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zmanjšanje v višini 382.929 tisoč SIT pri Elektru Ljubljana d.d., zmanjšanje za 8.533.712 tisoč 
SIT prj Elektru Primorska d.d„ povečanje za 3.958 tisoč SIT pri Elektru Maribor d.d., povečanje za 
5j925.360 tisoč SIT pri Eles d.o.o., povečanje za 12.349.162 tisoč SIT pri Holdingu slovenske 
®lektrarne d.o.o., povečanje za 84.963 tisoč SIT pri Rudniku Trbovlje-Hrastnik d.o.o., zmanjšanje za 

•154.520 tisoč SIT pri Termoelektrarni Trbovlje d.o.o. in povečanje za 5.169.072 tisoč SIT pri Geoplin 
a.o.o). 
Marije dolgoročno danih posojil in depozitov se je zmanjšalo za 11.482.377 tisoč SIT, predvsem 
Zaradi prenosa iz dolgoročno danih posojil in depozitov v višini 13.967.349 tisoč SIT pri Izvrševanju 
Poračuna RS iz naslova NFA (novega finančnega sporazuma) in Pariškega kluba, 
tanje dolgoročno prejetih posojil se je zmanjšalo za 39.288.862 tisoč SIT. Pretežni del zmanjšanja 

p v'širti 106.646.896 tisoč SIT) izvira iz prenosa dela vrednosti dolgoročno prejetih posojil Izvrševanja 
Poračuna RS na kratkoročne obveznosti zaradi računovodske uskladitve s slovenskim računovodskim 

andardom 9, ki pravi, da se dolgoročni dolgovi, ki bodo zapadli v plačilo v letu dni po dnevu bilance 
anja, v bilanci stanja izkazujejo kot kratkoročni dolgovi. Ostalo so povečanja, ki so razlika med 
ovimi črpanji, vrednostnimi spremembami ter odplačili dolgoročnih dolgov (npr.: 66.215.464 tisoč SIT 

g" ^sevanju proračuna RS). 
v .

anje kratkoročnih obveznosti se je povečalo za 134.994.411 tisoč SIT. Pretežni del povečanja (v 
^sini 106.646.896 tisoč SIT) je prenos iz dolgoročno prejetih posojil Izvrševanja proračuna RS zaradi 

omenjene prilagoditve računovodskim standardom. 

Jabela 12 prikazuje seštevke stanj posameznih izbranih postavk premoženjskih bilanc neposrednih 
°rabnikov državnega proračuna ter vrednosti in delež proračunskih uporabnikov, katerih sredstva 
lr°rna obveznosti predstavljajo največji del skupne vrednosti. 

gabela 12: Struktura porazdelitve premoženja neposrednih uporabnikov državnega proračuna 

Proračunskih uporabnikih na dan 31.12.2003 

Opis AOP Skupna 
vrednost 

(1000 SIT) 

Največje 
vrednosti 

(1000 SIT) 

Deleži 

(%) 

Proračunski uporabniki z največjo vrednostjo 

2 3 4 5 6=(5/4) 
*100 

7 

dc2^n'a v,edr)osl neopredmetenih "*90 ročnih sredstev (151-152) 
150 11.216.816 3.238.163 

1.846.874 
892.580 
609.997 

28,87 
16,47 
7.96 
5,44 

SERVIS SKUPNIH SLUŽB VLADE 
CENTER VLADE ZA INFORMATIKO 
DIREKCIJA RS ZA CESTE 
ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE 
SLOVENIJE 

nar^!"1® vredn°s< 
SrMstev

melenih do,9°roimh 
151 25.009.676 7.738.145 

4.270.593 
1.667.096 

1.436.422 

30,94 
17,08 
6,67 

5,74 

SERVIS SKUPNIH SLUŽB VLADE 
CENTER VLADE ZA INFORMATIKO 
ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE 
SLOVENIJE 
MINISTRSTVO ZA FINANCE 

[Vavki vrednosti 
s'Msteime,enih dol9°rofinih 

152 13.792.860 4.499.982 
2.423.719 
1.057.099 

944.533 

32,63 
17,57 
7,66 

6,85 

SERVIS SKUPNIH SLUŽB VLADE 
CENTER VLADE ZA INFORMATIKO 
ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE 
SLOVENIJE 
MINISTRSTVO ZA FINANCE 

nePremitnin 153 453.700.246 136.647.292 
117.235.353 
76.740.317 
30.036.459 

30,12 
25,84 
16.91 
6,62 

DIREKCIJA RS ZA CESTE 
MINISTRSTVO ZA OBRAMBO 
AGENCIJA RS ZA OKOLJE 
SERVIS SKUPNIH SLUŽB VLADE 

-"ovna vrednost nepremičnin 154 841.187.257 376.138.665 
192.190.503 
119.978.366 
33.521.944 

44,72 
22,85 
14,26 
3,99 

DIREKCIJA RS ZA CESTE 
AGENCIJA RS ZA OKOLJE 
MINISTRSTVO ZA OBRAMBO 
POLICIJA 

'""v®* vrednosti nepremičnin 155 387.487.011 239.491.373 
115.450.186 

7.050.862 
3.728.315 

61,81 
29,79 

1,82 
0,96 

DIREKCIJA RS ZA CESTE 
AGENCIJA RS ZA OKOLJE 
POLICIJA 
UPRAVA RS ZA IZVRŠEVANJE 
KAZENSKIH SANKCIJ 

druoihl^"0^ °Preme in 

"edito ,rBdme,en'tl osnovnih (157-158) 
156 163.946.430 90.185.195 

43.571.553 
9.165.987 
4.675.119 

55,01 
26,58 
5,59 
2,85 

GENERALŠTAB SLOVENSKE VOJSKE 
MINISTRSTVO ZA OBRAMBO 
POLICIJA 
UPRAVA RS ZA ZAŠČITO IN 
REŠEVANJE 

D; 

03 

06 
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Opis AOP Skupna 
vrednost 

(1000 SIT) 

Največje 
vrednosti 

(1000 SIT) 

Deleži 

(%) 

Proračunski uporabniki z največjo vrednostjo 

1 2 3 4 5 6=(5/4) 
*100 

7 

08 Nabavna vrednost opreme in 
drugih opredmetenih osnovnih 
sredstev 

157 255.220.018 93.343.081 
43.665.066 
31.876.285 

8.828.286 

36,57 
17,11 
12,49 
3,46 

GENERALŠTAB SLOVENSKE VOJSKE 
MINISTRSTVO ZA OBRAMBO 
POLICIJA 
UPRAVA RS ZA CIVILNO LETALSTVO   

09 Popravek vrednosti opreme in 
drugih opredmetenih osnovnih 
sredstev 

158 91.273.588 22.710.298 
8.091.951 
6.329.266 

4.692.357 

24,88 
8,87 
6,93 

5,14 

POLICIJA 
UPRAVA RS ZA CIVILNO LETALSTVO 
ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE 
SLOVENIJE 
CENTER VLADE ZA INFORMATIKO 

10 Terjatve za sredstva dana v 
upravljanje (160+161+162+163) 

159 1.156.788.161 762.184.600 
119.022.858 

114.466.793 
56.475.361 

65,89 
10,29 

9,90 
4,88 

MINISTRSTVO ZA PROMET 
MINISTRSTVO ZA ŠOLSTVO, ZNANOST 
IN ŠPORT 
MINISTRSTVO ZA ZDRAVJE 
MINISTRSTVO ZA DELO, DRUŽINO IN 
SOCIALNE ZADEVE   

11 Terjatve za sredstva dana v 
upravljanje posrednim in 
neposrednim uporabnikom 
državnega proračuna 

160 517.472.786 136.399.969 
119.022.858 

114.466.793 
56.475.361 

26,36 
23,00 

22,12 
10,91 

MINISTRSTVO ZA PROMET 
MINISTRSTVO ZA ŠOLSTVO. ZNANOST 
IN ŠPORT 
MINISTRSTVO ZA ZDRAVJE 
MINISTRSTVO ZA DELO, DRUŽINO IN 
SOCIALNE ZADEVE   

12 Terjatve za sredstva dana v 
upravljanje posrednim in 
neposrednim uporabnikom 
občinskega proračuna 

161 73.827 42.425 
31.398 

4 

57,47 
42,53 

0,01 

AGENCIJA RS ZA OKOLJE 
UPRAVA RS ZA KULTURNO DEDIŠČINO 
DELOVNO SODIŠČE V CEUU 

13 Terjatve za sredstva dana v 
upravljanje javnim podjetjem v 
lasti države 

162 639.241.548 625.784.631 
13.292.851 

101.256 
50.627 

97,89 
2,08 
0,02 
0,01 

MINISTRSTVO ZA PROMET 
GENERALNI SEKRETARIAT VLADE 
URAD RS ZA MLADINO 
AGENCIJA RS ZA OKOLJE 

14 Terjatve za sredstva dana v 
upravljanje javnim podjetjem v 
lasti občine 

163 0 
  

15 Zaloge 164 42.784.123 38.305.987 
2.517.295 
1.276.814 

414.649 

89,53 
5,88 
2,98 
0,97 

GENERALŠTAB SLOVENSKE VOJSKE 
POLICIJA 
MINISTRSTVO ZA OBRAMBO 
UPRAVNE ENOTE  , - 

16 Dolgoročne kapitalske naložbe - 
premoženje preneseno v last 
drugim uporabnikom enotnega 
kontnega načrta 

165 439.934.933 273.069.100 

86.806.757 

51.358.243 

24.736.483 

62,07 

19,73 

11,67 

5,62 

MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO, 
GOZDARSTVO IN PREHRANO 
MINISTRSTVO ZA OKOLJE. PROSTOR 
IN ENERGIJO 
MINISTRSTVO ZA ŠOLSTVO, ZNANOST 
IN ŠPORT 
MINISTRSTVO ZA GOSPODARSTVO __ - 

17 Druge dolgoročne kapitalske 
naložbe 

166 1.058.293.747 471.882.413 

177.566.562 

168.164.949 

122.096.921 

44,59 

16,78 

15,89 

11,54 

MINISTRSTVO ZA OKOUE, PROSTOR 
IN ENERGIJO 
MINISTRSTVO ZA DELO, DRUŽINO IN 
SOCIALNE ZADEVE 
MINISTRSTVO ZA INFORMACIJSKO 
DRUŽBO 
MINISTRSTVO ZA GOSPODARSTVO  

18 Dolgoročno dana posojila in 
depoziti 

167 66.114.897 39.926.963 

25.212.193 
340.322 

260.960 

60,39 

38,13 
0,51 

0,39 

MINISTRSTVO ZA OKOUE, PROSTOR 
IN ENERGIJO 
MINISTRSTVO ZA GOSPODARSTVO 
ZAVOD ZA POKOJNINSKO IN 
INVALIDSKO ZAVAROVANJE SLOVENK 
SERVIS SKUPNIH SLUŽB VLADE 

19 Dolgoročne terjatve iz poslovanja 168 251.860.867 236.683.064 
12.240.765 

1.411.458 

587.092 

93,97 
4,86 
0,56 

0,23 

IZVRŠEVANJE PRORAČUNA 
MINISTRSTVO ZA GOSPODARSTVO 
MINISTRSTVO ZA DELO, DRUŽINO IN 
SOCIALNE ZADEVE 
POLICIJA — 

20 Denarna sredstva 169 68.477.393 54.986.296 
5.518.605 
1.311.498 
1.284.670 

80,30 
8,06 
1,92 
1,88 

IZVRŠEVANJE PRORAČUNA 
MINISTRSTVO ZA ZDRAVJE 
MINISTRSTVO ZA FINANCE 
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI ■ ' 

21 Kratkoročne terjatve 170 162.025.869 108.345.871 
43.329.839 

66,87 
26,74 

IZVRŠEVANJE PRORAČUNA 
CARINSKA UPRAVA RS 
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Opis AOP Skupna 
vrednost 

(1000 srn 

Največje 
vrednosti 

(1000 SIT) 

Deleži 

(%) 
6=(5/4) 

*100 

Proračunski uporabniki z največjo vrednostjo 

2.526.159 
1.673.252 

1,56 
1,03 

0ru9e terjatve 

MINISTRSTVO ZA GOSPODARSTVO 
ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE 
SLOVENIJE 

171 5.057.911 2.387.130 
1.715.772 

100.653 
99.958 

47,20 
33,92 

1,99 
1,98 

IZVRŠEVANJE PRORAČUNA 
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI 
POLICIJA 
SLUŽBA VLADE REPUBLIKE SLOVENJE 
ZA EVROPSKE ZADEVE 

Skupaj aktiva 
™+153+156+159+154+165+16 0+167+168+169+170+171) 

172 3.880.201.393 801.232.790 
599.646.388 

405.892.152 
280.741.437 

20,65 
15.45 

10.46 
7,24 

Splošni 

MINISTRSTVO ZA PROMET 
MINISTRSTVO ZA OKOLJE, PROSTOR 
IN ENERGIJO 
IZVRŠEVANJE PRORAČUNA 
MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO, 
GOZDARSTVO IN PREHRANO 

sklad 173 1.993.259.894 -1.317.636.168 
799.482.393 
598.580.801 

274.204.745 

-66,10 
40,11 
30,03 

13,76 

?n,Ve5nosl'za sredstva prejeta \ upravljanje 
174 212.564.396 

eivni sklad 175 8.371.343 

IZVRŠEVANJE PRORAČUNA 
MINISTRSTVO ZA PROMET 
MINISTRSTVO ZA OKOLJE, PROSTOR 
IN ENERGIJO 
MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO, 
GOZDARSTVO IN PREHRANO 

211.795.340 
374.095 
276.991 

83.767 

99,64 
0,18 
0,13 
0,04 

IZVRŠEVANJE PRORAČUNA 
SERVIS SKUPNIH SLUŽB VLADE 
OKROŽNO SODIŠČE V MURSKI SOBOTI 
ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE 
SLOVENIJE 

5.772.835 
2.598.414 

94 

68,96 
31,04 

0,00 

MINISTRSTVO ZA FINANCE 
ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE 
SLOVENIJE 
DELOVNO SODIŠČE V CELJU 

Q~S£rc>žno prejeta posojila 

Po°Štovanla
e°bVeZnOSti * 

176 1.384.188.220 1.384.188.220 100,00 IZVRŠEVANJE PRORAČUNA 
177 7.656.283 

29 

3.034.045 
1.533.756 
1.305.095 

771.384 

39,63 
20,03 
17,05 
10,08 

DAVČNA UPRAVA RS 
MINISTRSTVO ZA KULTURO 
CARINSKA UPRAVA RS 
RAČUNSKO SODIŠČE 

Kratki ;°ročne obveznosti 178 250.612.479 126.810.641 
22.258.383 

15.954.052 

14.277.734 

50,62 
8,89 

6,37 

5,70 

IZVRŠEVANJE PRORAČUNA 
MINISTRSTVO ZA ŠOLSTVO. ZNANOST 
IN ŠPORT 
ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE 
SLOVENIJE 
MINISTRSTVO ZA DELO, DRUŽINO IN 
SOCIALNE ZADEVE 

179 23.648.778 

f^i Pasiva 
9) +^4+175+176+177+178+17 

180 3.880.201.393 

15.328.001 

4.134.183 

2.302.262 
734.119 

64,82 

17,48 

9,74 
3,10 

ZAVOD ZA POKOJNINSKO IN 
INVALIDSKO ZAVAROVANJE SLOVENIJE 
ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE 
SLOVENIJE 
MINISTRSTVO ZA GOSPODARSTVO 
IZVRŠEVANJE PRORAČUNA 

801.232.790 
599.646.388 

405.892.152 
280.741.437 

20,65 
15.45 

10.46 
7,24 

MINISTRSTVO ZA PROMET 
MINISTRSTVO ZA OKOLJE. PROSTOR 
IN ENERGIJO 
IZVRŠEVANJE PRORAČUNA 
MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO, 
GOZDARSTVO IN PREHRANO 

liso^Tbi'ančna vso,a vseh nePosrednih uporabnikov državnega proračuna znaša 3.880.201.393 
Minjgjr 
državn ° 28 promet ima 20,65 % delež skupne bilančne vsote vseh neposrednih uporabnikov 
Podjeli6" proračuna in ima hkrati 97,89 % delež terjatev za sredstva, dana v upravljanje javnim 
Vidina Q^preclvsem c'0 DARS d.d., Cestnega podjetja Ljubljana, Družbe za vzdrževanje avtocest in 
2a Ce^.a Slovenskih železnic, d.o.o.). Več kot polovico sedanje vrednosti nepremičnin imata Direkcija 

Generar ^redvsem državne ceste) in Ministrstvo za obrambo. Ministrstvo za obrambo in 
Najv©či StalJ s,ovenske vojske imata skupaj več kot 80 % delež sedanje vrednosti celotne opreme. 
Skupnjh Vr®dnost zalog predstavljajo zaloge Generalštaba slovenske vojske (89,53 %). Servis s'užb vlade ima največjo vrednost neopredmetenih dolgoročnih sredstev (28,87 % delež), 
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kar predstavljajo predvsem mejni prehodi v izgradnji in nadgradnje ostalih objektov. Skoraj polovico 
dolgoročnih kapitalskih naložb ima Ministrstvo za okolje, prostor in energijo - predvsem v podjetjih 
elektrogospodarstva Slovenije in v Holdingu slovenske elektrarne, d.o.o.. To ministrstvo ima tudi 
največji delež iz naslova dolgoročno danih posojil in depozitov (več kot 60 %). Izvrševanje proračuna 
RS ima 93,97 % delež dolgoročnih terjatev iz poslovanja, predvsem so to dolgoročne terjatve danih in 
unovčenih poroštev ter terjatve na podlagi novega finančnega sporazuma (NFA) in Pariškega kluba. 
Hkrati ima več kot polovico vseh kratkoročnih terjatev (66,87 %), katerih večji del so terjatve za dane 
depozite in druge kratkoročne terjatve, ki zapadejo v plačilo v letu 2004. Prav tako Izvrševanje 
proračuna RS izkazuje več kot polovico vseh kratkoročnih obveznosti. Večina teh kratkoročnih 
obveznosti se nanaša na dolgoročni dolg Izvrševanja proračuna RS, ki zapade v plačilo v letu 2004 
(106.646.896 tisoč SIT). 

111.4.1) Povzetek stanja dolga iz naslova najetih dolgoročnih kreditov in izdanih 
dolgoročnih vrednostnih papirjev Izvrševanja proračuna RS 

Tabela 13: Stanje javnega dolga Izvrševanja proračuna na dan 31.12.2003 in 31.12.2002 

Zap. 
it Dolžnik 

Stanje na dan 
31.12.2003 

Stanje na dan 
31.12.2002 

Indeks 
2003/2002 

Sprememba 
stanja 

2003-2002 

(v mrd SIT) % (v mrd SIT) % % (v mrd SIT) 
1 2 3 4 5 6 7= (3/5)*100 8=(3-5) 

1 
Dolgoročni krediti prejeti z izdajo 
vrednostnih papirjev v državi 806,67 58,28 735,90 51,70 109,62 70,77 

2 
DrugI dolgoročni krediti prejeti v 
državi 59,36 4,29 101,70 7,14 58,37 -42,34 

3 
Dolgoročni krediti prejeti z izdajo 
vrednostnih papirjev v tujini 444,29 32,10 485,70 34,12 91,47 -41,41 

4 
DrugI dolgoročni krediti prejeti iz 
tujine 73,87 5,34 100,10 7,03 73,80 -26,23 

5 Skupaj (zap.št. 1+2+3+4) 1.384,19 100,00 1.423,40 100,00 97,25 -39,21 

6 

Dolgoročen dolg - evidentiran na 
kratkoročnih obveznostih (zapade v 
plačilo v letu 2004) 106,65 

v 
0,00 

7 Skupaj (zap.št. 5+6) 1.490,84 1.423,40 104,74 67,44 

Največji delež javnega dolga Izvrševanja proračuna RS na dan 31.12.2003 predstavljajo dolgoročni 
krediti, prejeti z izdajo vrednostnih papirjev v državi. Na stanje dolga v tuji valuti vplivajo tudi 
vrednostne spremembe, ki se na koncu obračunskega obdobja - na dan 31.12. - obračunajo in 

evidentirajo skladno s srednjim tečajem Banke Slovenije. Ob upoštevanju dolgoročnega dolga, ki je na 
dan 31.12.2003 prikazan pri kratkoročnih obveznostih, se je stanje javnega dolga v letu 2003 povečalo 
za 4,74 % oziroma 67,44 mrd SIT. 

111.4.2) Povzetek stanja dolgoročnih terjatev iz naslova unovčenih poroštev proračuna 
RS 

Pogoje in obseg poroštev države, izdanih na podlagi zakonov o poroštvih za kreditne obveznosti 
domačih pravnih oseb določa zakon o izvrševanju proračuna RS. Zakon o izvrševanju proračuna 
Republike Slovenije za leto 2003 in 2004 (Ur.l. RS št. 118/02, 63/03,110/03 in 20/04-uradno 
prečiščeno besedilo, ) v 25. členu določa, da obseg poroštev države, danih v letu 2003, ne sm0 

preseči skupne višine glavnic 90.000.000 tisoč SIT. 

Stanje dolgoročnih terjatev iz naslova unovčenih poroštev Izvrševanja proračuna RS na dan 

31.12.2003 znaša 30.336.260 tisoč SIT. 



Tabela 14: Stanje dolgoročnih terjatev iz naslova unovčenih poroštev na dan 31.12.2003 in na 
đan 31.12.2002 

Sprememba 
stanja Zap. Dolžnik 

Stanje na dan 
31.12.2003 

Stanje na dan 
31.12.2002 

Indeks 
2003/2002 st. 

_ 1 

2003-2002 
(v mrd SIT) % (v mrd SIT) % % (v mrd SIT) 

2 3 4 S 6 7- (3/51*100 
_1_ 

_2__ 

družbe Tama Maribor 20,34 67,06 17,90 66,79 113,63 2,44 
Avtomontaža Bus v stečaju 
Ljubljana 2,85 9,40 2,50 9,33 114,00 0,35 
Ostali 7,14 23,54 6,40 23,88 111,56 0 74 

4 Skupaj 30,33 100,00 26,80 100,00 113,17 3,53 

ajvečji dolžniki iz naslova unovčenih poroštev so družbe Tama Maribor, ki dolgujejo Izvrševanju 
J*funa rs iz tega naslova skupno 20,34 mrd SIT oziroma 67,06 % celotnih terjatev. V primerjavi s 
P edhodnim letom se je terjatev do teh družb povečala za 13,63 % oziroma za 2,44 mrd SIT, kar je 

cJi porast od skupnega porasta vseh unovčenih poroštev v letu 2003, ki znaša 13,17 %. Še večji 
Porast predstavljajo terjatve iz naslova unovčenih poroštev do Avtomontaže Bus v stečaju Ljubljana, ki 
30 se v letu 2003 povečale za 14,00 %. 

"'■5. Analiza premoženja posrednih uporabnikov državnega proračuna 

Analiza zajema 488 premoženjskih bilanc posrednih proračunskih uporabnikov državnega proračuna 
9eJ 11.1). Seštevki vrednosti teh premoženjskih bilanc so vhodni podatki za uskupinjenje na 2. nivoju, 

za izdelavo premoženjske bilance države. 

Tabela 15 prikazuje seštevke vrednosti premoženjskih bilanc posrednih uporabnikov državnega 
racuna ter odstotek in znesek spremembe vrednosti posameznih postavk. 

15: Seštevki premoženja posrednih uporabnikov državnega proračuna na dan 
'•'2.2003 in na dan 31.12.2002 

2ap 
St. Opis postavke premoženjska bilance Ozna 

ka za 
AOP 

Stanje 31.12 .2003 Stanje 31.12 .2002 Indeks 
2003/2002 

Sprememba 
stanja 

2003-2002 

1 

~oi~~ 

~~02~ 

jjr~ 

2 3 
(1000 SIT) 

4 
% 
5 

(1000 SIT) 
6 

% 
7 

% 
8=(4/6) 

*100 

(1000 SIT) 
9=4-6 

Aktiva 
sedanja vrednost neopredmetenih 
92l2?ročnih sredstev (101-102) 

100 6.188.353 0.47 6.489.599 0,57 95,36 -301.246 

Nabavna vrednost neopredmetenih 
9°fočnih sredstev 

101 15.434.775 1,18 15.264.782 1.34 101,11 169.993 

popravki vrednosti neopredmetenih 
goigoročnih sredstev 
Sedanja vrednost nepremičnin (104-105) 

102 

103 

9.246.422 

739.495 839 

0.71 

56,47 

8.775.183 

596.235.592 

0.77 

52,31 

105,37 

124,03 

471.239 

143.260.247 05 
-06 

07 

"~oiT 

09 

--10 

Nabavna vrednost nepremičnin  
^gpravek vrednosti nepremičnin 

104 
105 

1.113.026.147 
373.530.308 

85,00 
28,53 

707.103.964 
110.868.372 

62,04 
9,73 

157,41 
336,91 

405.922.183 
262.661.936 

^edanja vrednost opreme in drugih 
Predmetenlh osnovnih sredstev 

1107.108) 
106 59.820.964 4,57 53.433.477 4,69 111,95 6.387.487 

Nabavna vrednost opreme In drugih 
-Predmelonih osnovnih sredstev 

107 315.702.672 24,11 269.189.578 23,62 117,28 46.513.094 

^pravek vrednosti opreme in drugih 
2£[edmetenih osnovnih sredstev 
Zalooe 

108 255.881.708 19,54 215.756.101 18,93 118,60 40.125.607 

_-U 
ii2I9?ročne kapitalsko naložbo 

109 
110 

19 038.134 
64.902.313 

1,45 
4,96 

8.236.170 
64.289.675 

0,72 
5,64 

231,15 
100,95 

10.801.964 
612.638 L '< l^P'aoroino dana posojila In depoziti 111 94.947.959 7,25 96.672.880 8.48 98,22 -1.724.921 
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Zap. 
št. 

Opis postavke premoženjske bilance Ozna 
ka za 
AOP 

Stanje 31.12.2003 Stanje 31.12.2002 Indeks 
2003/2002 

Sprememba 
stanja 

2003-2002 
(1000 SIT) % (1000 SIT) % % (1000 SIT) 

1 2 3 4 5 6 7 8=(4/6) 
•100 

9=4-6 

13 Dolgoročne terjatve iz poslovanja 112 203.795.926 15,56 197.276.602 17,31 103,30 6.519.324 
14 Denarna sredstva 113 22.782.383 1,74 29.342.424 2,57 77,64 -6.560.041 
15 Kratkoročne terjatve 114 78.783.673 6,02 69.463.873 6,09 113,42 9.319.800 
16 Druge terjatve 115 19.701.571 1,50 18.301.703 1,61 107,65 1.399.868 
17 Skupaj aktiva 

(100+103+106+109+110+111+112+113+ 
114+115) 

116 1.309.457.115 100,00 1.139.741.995 100,00 114,89 169.715.120 

Pasiva 
18 Splošni sklad 117 101.716.939 7,77 291.629.545 25,59 34.88 -189.912.606 
19 Sklad premoženja v javnih skladih in 

drugih pravnih osebah javnega prava, ki 
je v njihovi lasti 

118 144.700.005 11,05 139.557.684 12,24 103,68 5.142.321 

20 Obveznosti za sredstva prejeta v 
upravljanje 

119 707.272.273 54,01 595.388.425 52,24 118,79 111.883.848 

21 Rezervni sklad 120 5.118.795 0,39 6.002.790 0,53 85,27 -883 995 
22 Dolgoročno prejeta posojila 121 43.502.366 3,32 13.987.985 1,23 311,00 29.514.381 
23 Dolgoročne obveznosti iz poslovanja 122 215.957.439 16,49 12.973.098 1,14 1.664,66 202.984.341 
24 Kratkoročne obveznosti 123 84.978.024 6,49 74.073.597 6,50 114,72 10.904.427 
25 Druge obveznosti 124 6.211.274 0,47 6.128.871 0,54 101,34 82.403 
26 Skupaj pasiva 

(117+118+119+120+121+122+123+124) 
125 1.309.457.115 100,00 1.139.741.995 100,00 114,89 169.715.120 

Skupna bilančna vsota vseh posrednih uporabnikov državnega proračuna se je v letu 2003 povečala 
za 14,89 % oziroma 169.715.120 tisoč SIT. 
Stanje neopredmetenih dolgoročnih sredstev se je na nivoju vseh posrednih uporabnikom 
državnega proračuna zmanjšalo za 4,00 % (za 301.246 tisoč SIT). Zmanjšanje je rezultat majhnega 
znižanja teh vrst sredstev pri velikem številu proračunskih uporabnikov. Največje zmanjšanje sedanje 
vrednosti teh sredstev ima Gimnazija Kočevje (za 65.656 tisoč SIT) in RTV Slovenija (za 61.415 tiso 
SIT), predvsem na račun amortizacije računalniških programov in licenc (povečan popravek vrednos i 
teh sredstev). Povečanje vrednosti teh sredstev sta imeli obe novo ustanovljeni javni agenciji, Javna 
agencija za železniški promet RS (za 385.157 tisoč SIT) in Agencija RS za javnopravne evidence irl 

storitve (za 111.714 tisoč SIT). 
Stanje sedanje vrednosti nepremičnin se je v letu 2003 povečalo za 24,03 % oziroma za 

143.260.247 tisoč SIT. Največji povečanji sta pri novo ustanovljeni Javni agenciji za železniški pro^ 
RS (v višini 137.092.712 tisoč SIT) in pri Onkološkem inštitutu Ljubljana (za 2.082.333 tisoč SIT)- 
Največje zmanjšanje teh sredstev izkazuje Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov v višini 3.293.830 tiso 
SIT, kot rezultat med vračili zemljišč denacionalizacijskim upravičencem (v višini 6.981.057 tisoč SI / 
in pridobitvami zemljišč na podlagi pogodb o prenosu zemljišč (v višini 3.108.781 tisoč SIT). „ 
Stanje sedanje vrednosti opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev se je v letu 200 
povečalo za 11,95 % oziroma za 6.387.487 tisoč SIT. Največja povečanja so pri novo ustanovljeni 
javnih agencijah (pri Javni agenciji za železniški promet RS za 9.256.774 tisoč SIT in pri Agenciji 
za javnopravne evidence in storitve za 376.816 tisoč SIT) ter pri Študentskih domovih v Ljubljani (z 
591.945 tisoč SIT, predvsem zaradi nadzidave domov in nakupa opreme). Največja zmanjšani 
sedanje vrednosti opreme izkazujejo: RTV Slovenije (za 540.349 tisoč SIT, predvsem zaradi obračun^ 
amortizacije), Klinični center Ljubljana (za 490.349 tisoč SIT, predvsem zaradi izločitve dotrajan 
diagnostične opreme in reševalnega vozila), Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta (za 484.1 
tisoč SIT, predvsem zaradi obračuna amortizacije in izločitve opreme po inventuri) ter Sklad kmetij8^ 
zemljišč in gozdov (za 313.998 tisoč SIT, predvsem zaradi obračuna amortizacije večletnih nasadov 
namakalnih sistemov ter agromelioracij). -e 

Stanje zalog se je povečalo za 131,15 % oziroma za 10.801.964 tisoč SIT. Največje poveča 1^ 
izkazuje Stanovanjski sklad RS. javni sklad, in sicer v višini 10.819.518 tisoč SIT. Vzrok 
spremembe je v nakupu stanovanj za trg. Stanje zalog se je pri velikem številu P""°računs 
uporabnikov rahlo zmanjšalo in prav tako pri velikem številu proračunskih uporabnikov rahlo poveča 
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^anje dolgoročnih kapitalskih naložb se je povečalo za 0,95 % oziroma za 612.638 tisoč SIT. 
ajvečje povečanje izkazuje Sklad za financiranje razgradnje nuklearne elektrarne Krško in za 

°°'aganje radioaktivnih odpadkov iz NEK (v višini 1.257.235 tisoč SIT). Največje zmanjšanje pa 
Ukazuje Stanovanjski sklad RS, javni sklad (v višini 419.999 tisoč SIT). 

tanje dolgoročno danih posojil in depozitov se je zmanjšalo za 1,78 % oziroma za 1.724.921 
isoč SIT. Največji zmanjšanji izkazujeta Stanovanjski sklad RS, javni sklad (v višini 2.991.512 tisoč 

• ker je v skladu s strategijo investiranja na trgu svojo dejavnost preusmeril iz dolgoročnih posojil v 
anovanjsko gradnjo) in Dom upokojencev Ptuj (v višini 865.743 tisoč SIT, predvsem zaradi 

spremembe dolgoročno vezanih depozitov v kratkoročne depozite). Največji povečanji izkazujeta 
. otoško razvojni sklad RS, javni sklad (za 1.469.085 tisoč SIT, predvsem zaradi povečanja danih 
oporočnih posojil) in Sklad RS za razvoj malega gospodarstva (v višini 709.331 tisoč SIT), 
anje dolgoročnih terjatev iz poslovanja se je pri tej skupini proračunskih uporabnikov povečalo za 

, 0/0 oziroma 6.519.324 tisoč SIT. Največji povečanji izkazujeta Stanovanjski sklad RS, javni sklad 
L a 5-517.017 tisoč SIT, zaradi še nezapadlih terjatev do kupcev stanovanj za obdobje od 01.01.2003 
° 'Zteka zadnjih pogodb leta 2028) in Sklad Republike Slovenije za sukcesijo (za 3.722.597 tisoč SIT, 
aradi tečajnih razlik). Največje zmanjšanje pa izkazuje Sklad za financiranje razgradnje nuklearne 
sktrarne Krško in za odlaganje radioaktvnih odpadkov iz NEK (za 2.537.574 tisoč SIT, od tega 
"375.568 tisoč SIT predstavlja odpis terjatev na osnovi meddržavne pogodbe), 
anje splošnega sklada se je zmanjšalo za 65,12 % oziroma za 189.912.606 tisoč SIT. Največje 

tanjšanje izkazujeta Sklad Republike Slovenije za sukcesijo (za 191.739.924 tisoč SIT, zaradi 
t?°Sa teh sredstev na dolgoročne obveznosti iz poslovanja) in Sklad za financiranje razgradnje 

pr 'earne elektrarne Krško in za odlaganje radioaktvnih odpadkov iz NEK (v višini 7.203.451 tisoč SIT, 
avsem zaradi odpisa dolgoročnih in kratkoročnih terjatev do NEK). Največje povečanje ima 

tanovanjski sklad RS, javni sklad (za 8.670.460 tisoč SIT). 

^bela 16 prikazuje skupne vrednosti posamezne izbrane postavke premoženjskih bilanc posrednih 
Porabnikov državnega proračuna ter vrednosti in delež proračunskih uporabnikov, katerih sredstva 

r°ma obveznosti predstavljajo največjih del skupne vrednosti. 

^bela 16: Struktura porazdelitve premoženja posrednih uporabnikov državnega proračuna na n 31.12.2003 

Opis AOP Skupna 
vrednost 

(1000 SIT) 

Največje 
vrednosti 

(1000 SIT) 

Deleži 

(%) 

Proračunski uporabniki z največjo vrednostjo 

2 3 4 5 6=(5/4) 
*100 

7 

^j^n)a vrednost neopredmetenih 
OOfoćnih sredstev (101-102) 

100 6.188.353 2.044.811 

407.350 
385.157 

298.754 

33,04 

6,58 
6.22 

4,83 

FILMSKI SKLAD REPUBLIKE 
SLOVENIJE JAVNI SKLAD 
RTV SLOVENIJA LJUBLJANA 
JAVNA AGENCIJA ZA ŽELEZNIŠKI 
PROMET REPUBLIKE SLOVENUE 
SREDNJA ŠOLA SLOVENSKA BISTRICA 

vrednost 
«Sv

me,enlh Co'OO'oC"'11 
101 15.434.775 4.107.478 

3.016.036 
598.352 
527.131 

26,61 

19,54 
3,88 
3,42 

FILMSKI SKLAD REPUBLIKE 
SLOVENIJE JAVNI SKLAD 
RTV SLOVENIJA LJUBLJANA 
ONKOLOŠKI INŠTITUT LJUBLJANA 
KLINIČNI CENTER LJUBLJANA 

n<r,avkl v,odnos,i 

Sreds'teim0l0nih dol0°roinih 
102 9.246.422 2.608.686 

2.062.667 

443.198 
441.411 

28,21 
22,31 

4,79 
4,77 

RTV SLOVENIJA LJUBLJANA 
FILMSKI SKLAD REPUBLIKE 
SLOVENIJE JAVNI SKLAD 
SPLOŠNA BOLNIŠNICA MARIBOR 
ONKOLOŠKI INŠTITUT LJUBLJANA 

(104a'l''o^r9đnOS' neP,eml4nin 103 739.495.839 264.495.114 

137.092.712 

28.302.703 
15.157 364 

35,77 

18,54 

3,83 
2,05 

SKLAD KMETIJSKIH ZEMLJIŠČ IN 
GOZDOV REPUBLIKE SLOVENIJE 
JAVNA AGENCIJA ZA ŽELEZNIŠKI 
PROMET REPUBLIKE SLOVENIJE 
KLINIČNI CENTER LJUBLJANA 
SPLOŠNA BOLNIŠNICA MARIBOR 

°vna vrednost nepremičnin 104 1 113.026.147 391.746 377 

264.597.931 

39.201.647 

35,20 

23,77 

3,52 

JAVNA AGENCIJA ZA ŽELEZNIŠKI 
PROMET REPUBLIKE SLOVENUE 
SKLAD KMETIJSKIH ZEMLJIŠČ IN 
GOZDOV REPUBLIKE SLOVENIJE 
KLINIČNI CENTER LJUBLJANA 

04 
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Opis AOP Skupna 
vrednost 

(1000 SIT) 

Največje 
vrednosti 

(1000 SIT) 

Deleži 

(%> 

Proračunski uporabniki z največjo vrednostjo 

1 2 3 4 5 6=(5/4) 
•100 

7 

21.221.73! 1.9 SPLOŠNA BOLNIŠNICA MARIBOR  ■ 
06 Popravek vrednosti nepremičnin 105 373.530.30« 254.653.66; 

10.898.94^ 
6.064.375 
5.921.017 

68,1' 

2,92 
1,62 
1.5S 

JAVNA AGENCIJA ZA ŽELEZNIŠKI 
PROMET REPUBLIKE SLOVENIJE 
KLINIČNI CENTER LJUBLJANA 
SPLOŠNA BOLNIŠNICA MARIBOR 
RTV SLOVENIJA LJUBLJANA  - 

07 Sedanja vrednost opreme in 
drugih opredmetenih osnovnih 
sredstev 
(107-108) 

106 59.820.964 9.256.774 

5.118.38S 
3.167.87S 
1.833.816 

15,47 

8,56 
5,30 
3,07 

JAVNA AGENCIJA ZA ŽELEZNIŠKI 
PROMET REPUBLIKE SLOVENIJE 
RTV SLOVENIJA LJUBLJANA 
KLINIČNI CENTER LJUBLJANA 
SKLAD KMETIJSKIH ZEMUIŠČ IN 
GOZDOV REPUBLIKE SLOVENIJE 

08 Nabavna vrednost opreme in 
drugih opredmetenih osnovnih 
sredstev 

107 315.702.672 39.732.019 

27.935.971 
23.244.044 
12.637.659 

12,59 

8,85 
7,36 
4,00 

JAVNA AGENCIJA ZA ŽELEZNIŠKI 
PROMET REPUBLIKE SLOVENIJE 
RTV SLOVENIJA LJUBLJANA 
KLINIČNI CENTER LJUBLJANA 
SPLOŠNA BOLNIŠNICA MARIBOR  - 

09 Popravek vrednosti opreme in 
drugih opredmetenih osnovnih 
sredstev 

108 255.881.708 30.475.245 

22.817.582 
20.076.165 
10.877.612 

11,91 

8,92 
7,85 
4,25 

JAVNA AGENCIJA ZA ŽELEZNIŠKI 
PROMET REPUBLIKE SLOVENIJE 
RTV SLOVENIJA LJUBLJANA 
KLINIČNI CENTER LJUBLJANA 
SPLOŠNA BOLNIŠNICA MARIBOR   

10 Zaloge 109 19.038.134 10.819.518 

2.000.344 
1.139.356 

793.710 

56,83 

10,51 
5,98 
4,17 

STANOVANJSKI SKLAD REPUBLIKE 
SLOVENIJE, JAVNI SKLAD 
KLINIČNI CENTER LJUBLJANA 
SPLOŠNA BOLNIŠNICA MARIBOR 
ZAVOD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA 
TRANSFUZIJSKO MEDICINO   

11 Dolgoročne kapitalske naložbe 110 64.902.313 60.147.108 

1.791.329 
1.257.235 

672.215 

92,67 

2,76 
1,94 

1,04 

SKLAD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA 
SUKCESIJO 
RTV SLOVENIJA LJUBLJANA 
SKLAD ZA FINANCIRANJE RAZGRADNJE 
NUKLEARNE ELEKTRARNE KRŠKO IN 
ZA ODLAGANJE RADIOAKTIVNIH 
ODPADKOV IZ NEK 
STANOVANJSKI SKLAD REPUBLIKE 
SLOVENIJE, JAVNI SKLAD  - 

12 Dolgoročno dana posojila in 
depoziti 

111 94.947.959 45.506.135 

17.176.840 

12.157.172 

11.513.204 

47,93 

18,09 

12,80 

12,13 

STANOVANJSKI SKLAD REPUBLIKE 
SLOVENIJE, JAVNI SKLAD 
EKOLOŠKO RAZVOJNI SKLAD 
REPUBUKE SLOVENIJE, JAVNI SKLAD 
JAVNI SKLAD RS ZA REGIONALNI 
RAZVOJ IN OHRANJANJE POSELJENO - 
STI SLOVENSKEGA POOEŽEUA 
SKLAD ZA FINANCIRANJE RAZGRADNJE 
NUKLEARNE ELEKTRARNE KRŠKO IN 
ZA ODLAGANJE RADIOAKTIVNIH 
ODPADKOV IZ NEK   

13 Dolgoročne terjatve iz poslovanja 112 203.795.926 195.687.014 

7.541.030 

68.539 

62.658 

96,02 

3,70 

0,03 

0,03 

SKLAD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA 
SUKCESIJO 
STANOVANJSKI SKl^AD REPUBLIKE 
SLOVENIJE, JAVNI SKLAD 
SKLAD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA 
RAZVOJ MALEGA GOSPODARSTVA 
DOM STAREJŠIH NA FARI -- 

14 Denarna sredstva 113 22.782.383 1.319.052 

1.224.492 
830.935 
648.923 

5,79 

5,37 
3,65 
2,85 

ZAVOD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA 
TRANSFUZIJSKO MEDICINO 
JNIVERZA V MARIBORU 
NŠTITUT JOŽEF ŠTEFAN 
ZAVOD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA 
ZAPOSLOVANJE ' 

15 <ratkoročne terjatve 114 78.783.673 8.090.111 

5 832.318 

4.951.595 

4.308.301 

10,27 

7,40 

6,29 v 

5,47 t 

5KLAD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA 
SUKCESIJO 
STANOVANJSKI SKLAD REPUBLIKE 
SLOVENIJE, JAVNI SKLAD 
AVNA AGENCIJA ZA ŽELEZNIŠKI 
'ROMET REPUBLIKE SLOVENIJE 
EKOLOŠKO RAZVOJNI SKLAD 
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Opis AOP Skupna 
vrednost 

(1000 SIT) 

Največje 
vrednosti 

(1000 SIT) 

Deleži 

(%) 

Proračunski uporabniki z največjo vrednostjo 

2 3 4 5 6=(5/4) 
*100 

7 

REPUBLIKE SLOVENIJE, JAVNI SKLAD 
ur«jge terjatve 115 19.701.571 8.677.394 

3.705.050 

772.382 

567.422 

44,04 

18,81 

3,92 

2,88 

STANOVANJSKI SKLAD REPUBLIKE 
SLOVENIJE, JAVNI SKLAD 
EKOLOŠKO RAZVOJNI SKLAD 
REPUBLIKE SLOVENIJE, JAVNI SKLAD 
JAVNI SKLAD RS ZA REGIONALNI 
RAZVOJ IN OHRANJANJE POSELJENO - 
STI SLOVENSKEGA PODEŽEUA 
ZNANSTVENORAZISKOVALNI CENTER 
SLOVENSKE AKADEMIJE ZNANOSTI IN 
UMETNOSTI 

Skupaj aktiva 
noa+103+106-1-109+110+111+11 13+114+115j 

116 1.309.457.115 267.433.484 

263.924.235 

151.866.663 

88.397.420 

20,42 

20,16 

11,60 

6,75 

SKLAD KMETIJSKIH ZEMLJIŠČ IN 
GOZDOV REPUBLIKE SLOVENIJE 
SKLAD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA 
SUKCESIJO 
JAVNA AGENCIJA ZA ŽELEZNIŠKI 
PROMET REPUBLIKE SLOVENIJE 
STANOVANJSKI SKLAD REPUBLIKE 
SLOVENIJE, JAVNI SKLAD 

SploSni sklad 117 101.716.939 60.338.936 

25.642.712 

13.338.726 

1.233.361 

59,32 

25,21 

13,11 

1,21 

SKLAD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA 
SUKCESIJO 
STANOVANJSKI SKLAD REPUBLIKE 
SLOVENIJE, JAVNI SKLAD 
SKLAD ZA FINANCIRANJE RAZGRADNJE 
NUKLEARNE ELEKTRARNE KRŠKO IN 
ZA ODLAGANJE RADIOAKTIVNIH 
ODPADKOV IZ NEK 
DOM UPOKOJENCEV CENTER 
TABOR-POLJANE 

indn!, P'Bfnoienia v javnih skladih Pta Pravnih osebah javnega va. kije v njihovi lasti 
118 144.700.005 46.576.572 

17.223.843 

12.083.702 

10.370.512 

32,19 

11,90 

8,35 

7,17 

STANOVANJSKI SKLAD REPUBUKE 
SLOVENIJE, JAVNI SKLAD 
EKOLOŠKO RAZVOJNI SKLAD 
REPUBLIKE SLOVENIJE, JAVNI SKLAD 
JAVNI SKLAD RS ZA REGIONALNI 
RAZVOJ IN OHRANJANJE POSELJENO - 
STI SLOVENSKEGA PODEŽEUA 
SKLAD REPUBUKE SLOVENIJE ZA 
RAZVOJ MALEGA GOSPODARSTVA 

za Sfe<tetva prejeta v 119 707.272.273 266.847.324 

117.845.655 

26.010.218 
18.630.544 

37,73 

16,66 

3,68 
2,63 

SKLAD KMETIJSKIH ZEMLJIŠČ IN 
GOZDOV REPUBLIKE SLOVENIJE 
JAVNA AGENCIJA ZA ŽELEZNIŠKI 
PROMET REPUBLIKE SLOVENIJE 
KLINIČNI CENTER LJUBLJANA 
SPLOŠNA BOLNIŠNICA MARIBOR Roi«'vni sklad 120 5.118.795 1.570.044 

1.546.249 

684.176 

650.598 

30,67 

30,21 

13,37 

12,71 

JAVNI SKLAD RS ZA REGIONALNI 
RAZVOJ IN OHRANJANJE POSEUENO - 
STI SLOVENSKEGA PODEŽEUA 
EKOLOŠKO RAZVOJNI SKLAD 
REPUBLIKE SLOVENIJE, JAVNI SKLAD 
AGENCIJA ZA TRG VREDNOSTNIH 
PAPIRJEV 
STANOVANJSKI SKLAD REPUBLIKE 
SLOVENIJE JAVNI SKLAD 

90foino Prejeta posojila 121 43.502.366 25.549.025 

8.115.017 

4.427.071 

2.529.943 

58,73 

18,65 

10,18 

5,82 

JAVNA AGENCIJA ZA ŽELEZNIŠKI 
PROMET REPUBLIKE SLOVENIJE 
STANOVANJSKI SKLAD REPUBLIKE 
SLOVENIJE, JAVNI SKLAD 
EKOLOŠKO RAZVOJNI SKLAD 
REPUBUKE SLOVENIJE, JAVNI SKLAD 
RTV SLOVENIJA UUBUANA 

122 215.957.439 203.558.757 

4 487.714 

3.235.041 

1.968.710 

94,26 

2,08 

1,50 

0,91 

SKLAD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA 
SUKCESIJO 
STANOVANJSKI SKLAD REPUBLIKE 
SLOVENIJE, JAVNI SKLAD 
UNIVERZA V UUBUANI VETERINAR - 
SKA FAKULTETA 
EKOLOŠKO RAZVOJNI SKLAD 
REPUBLIKE SLOVENIJE JAVNI SKLAD 

^~~-i!^"e^obveznosii 123 84.978.024 9.751.495 11,48 KLINIČNI CENTER UUBUANA 

,Uku,^sa 
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Opis AOP Skupna 
vrednost 

(1000 SIT) 

Največje 
vrednosti 

(1000 SIT) 

Deleži 

(%) 

Proračunski uporabniki z največjo vrednostjo 

1 2 3 4 5 6=(5/4) 
•100 

7 

9.045.557 

8.471.983 

4.642.546 

10,64 

9,97 

5,46 

ZAVOD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA 
ZAPOSLOVANJE 
JAVNA AGENCIJA ZA ŽELEZNIŠKI 
PROMET REPUBLIKE SLOVENIJE 
RTV SLOVENIJA LJUBLJANA    

25 Druge obveznosti 124 6.211.274 5.182.179 
302.090 

66.601 
56.904 

83,43 
4,86 

1,07 
0,92 

RTV SLOVENIJA LJUBLJANA 
ZAVOD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA 
ZAPOSLOVANJE 
GEOLOŠKI ZAVOD SLOVENIJE 
KMETIJSKO GOZDARSKA ZBORNICA 
SLOVENIJE KMETIJSKO GOZDARSKI 
ZAVOD PTUJ - 

26 Skupaj pasiva 
(117+118+119+120+121+122+12 
3+124) 

125 1.309.457.115 267.433.484 

263.924.235 

151.866.663 

88.397.420 

20,42 

20,16 

11,60 

6,75 

SKLAD KMETIJSKIH ZEMLJIŠČ IN 
GOZDOV REPUBLIKE SLOVENIJE 
SKLAD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA 
ci ikpfci in 
JAVNA AGENCIJA ZA ŽELEZNIŠKI 
PROMET REPUBLIKE SLOVENIJE 
STANOVANJSKI SKLAD REPUBLIKE 
SLOVENIJE, JAVNI SKLAD   

Skupna bilančna vsota vseh posrednih uporabnikov državnega proračuna na dan 31.12.2003 znaša 
1.309.457.115 tisoč SIT. 
Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije ima 20,42 % delež skupne bilančne vsote 
vseh posrednih uporabnikov državnega proračuna in ima hkrati 35,77 % delež sedanje vrednosti 
nepremičnin in 37,73 % delež obveznosti za sredstva, prejeta v upravljanje. Filmski sklad Republike 
Slovenije ima 33,04 % delež vrednosti neopredmetenih dolgoročnih sredstev (kratki in celovečerni 
filmi). Javna agencija za železniški promet Republike Slovenije, ustanovljena v letu 2003, je 
prevzela v upravljanje vsa sredstva, pravice in obveznosti iz naslova javne železniške infrastrukture in 
ima 15,47 % delež opreme ter 58,73 % delež dolgoročno prejetih posojil. Sklad RS za sukcesijo ima 
največji 92,67 % delež dolgoročnih kapitalskih naložb, največji 96,02 % delež dolgoročnih terjatev iz 
poslovanja in 10,27 % delež kratkoročnih terjatev. Stanovanjski sklad Republike Slovenije ima 
18,65 % delež dolgoročno prejetih posojil (predvsem za namene financiranja izgradnje stanovanj za 
trg), 56,83 % delež vrednosti zalog (predvsem stanovanj, namenjenih za prodajo na trgu) in največji 
47,93 % delež stanja dolgoročno danih posojil in depozitov. Javni sklad RS za regionalni razvoj in 
ohranjanje poseljenosti slovenskega podeželja ima skupaj z Ekološkim razvojnim skladom RS 
60,88 % delež rezervnega sklada posrednih uporabnikov državnega proračuna. 

IV. PREMOŽENJSKE BILANCE OBČIN 

IV.1. Obseg uskupinjenja 

Premoženjske bilance je pripravilo vseh 193 občin. 

IV.2. Postopek uskupinjenja 

Premoženjske bilance občin na dan 31.12.2003 so se izdelale po metodologiji dvonivojskega 
uskupinjenja. Sama metodologija je opisana v prilogi 1. 

IV.3. Analiza premoženja občin 

Tabela 17 prikazuje seštevke podatkov premoženjskih bilanc občin na dan 31.12.2003 v primerjavi s 
stanjem na dan 31.12.2002, indekse vrednosti med letoma ter zneske vrednostnih sprememb. Ti 
podatki so vhodni podatki za uskupinjenje premoženja na 3. nivoju, t.j. za konsolidirano premoženjsko 
bilanco države in občin. 
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Tabela 17: Seštevki premoženja občin na dan 31.12.2003 in na dan 31.12.2002 

Zap. 
št. Opis postavke premoženjske 

bilance 
Ozna 
ka za 
AOP 

Stanje 31.12.2003 Stanje 31.12.2002 Indeks 
2003/2002 

Sprememba 
stanja 

2003-2002 
(1000 SIT) % (1000 SIT) % % (1000 SIT) 

1 2 3 4 5 6 7 8=(4/6) 
*100 

9=4-6 

Aktiva 
01 

~~02 

Sedanja vrednost neopredmetenih 
dolgoročnih sredstev (201-202) 

200 3.877.08S 0,26 4.287.041 0,31 90,44 -409.952 

Nabavna vrednost 
neopredmetenih dolgoročnih 
sredstev 

201 7.362.334 0,50 7.648.821 0,55 96,25 -286.487 

03 Popravki vrednosti 
neopredmetenih dolgoročnih 
sredstev 

202 3.485.245 0,24 3.361.780 0,24 103,67 123.465 

04 Sedanja vrednost nepremičnin 
(204-205) 

203 901.321.755 60,90 832.266.727 59,69 108,30 69.055.028 
05 

"~~06 
07 

Nabavna vrednost nepremičnin 204 1.104.538.076 74,63 1.018.422.674 73,04 108,46 86.115.402 
Popravek vrednosti nepremičnin 205 203.216.321 13,73 186.155.947 13,35 109,16 17.060.374 
Sedanja vrednost opreme in 
drugih opredmetenih osnovnih 
sredstev (207-208) 

206 41.467.708 2,80 43.467.363 3,12 95,40 -1.999.655 

08 

~~09~~ 

Nabavna vrednost opreme in 
drugih opredmetenih osnovnih 
sredstev 

207 167.712.161 11,33 159.285.718 11,42 105,29 8.426.443 

Popravek vrednosti opreme in 
drugih opredmetenih osnovnih 
sredstev 

208 126.244.453 8,53 115.818.355 8,31 109,00 10.426.098 

10 l srjatve za sredstva dana v 
upravljanje javnim podjetjem 
(210+211) 

209 270.640.628 18,29 260.042.700 18,65 104,08 10.597.928 

11 l erjatve za sredstva dana v 
upravljanje javnim podjetjem v 
'asti države 

210 4.522.184 0,31 2.010.768 0,14 224,90 2.511.416 

12 

_J3 

' srjatve za sredstva dana v 
upravljanje javnim podjetjem v 
•asti občine 
Zaloge 

211 

212 

266.118.444 

6.700.772 

17,98 

0,45 

258.031.932 

6.320.159 

18,50 

0,45 

103,13 

106,02 

8.086.512 

380 613 

15 

--Hi 
17 

__18 
19 

Jjolgoročne kapitalske naložbe 
J^oigoročno dana posojila in 
depoziti 

213 
214 

127.128.475 
10.386.290 

8,59 
0,70 

127.850.611 
11.698.016 

9,17 
0,84 

99,44 
88,79 

-722.136 
-1.311.726 

J^pigoročne terjatve iz poslovanja 215 9.510.609 0,64 9.249.535 0,66 102,82 261.074 
penama sredstva 216 33.234.353 2,25 30.822.471 2,21 107,83 2.411.882 
kratkoročne terjatve 217 54.335.656 3f,67 49.362.401 3,54 110,07 4.973.255 

20 Skupaj aktiva 
(200+203+206+209+212+213+21 
g+215+2ie+2l7+5>im 

218 
219 

21.454 485 
1.480.057.820 

1,45 
100,00 1.394.399.979 

1,36 
100,00 

112,72 
106,14 

2.421.530 
85.657.841 

Pasiva 
21 splošni sklad 220 1.363.313.934 92,11 1.289.011.992 92,44 105,76 74.301.942 

Rezervni sklad 221 2.392.027 0,16 2.545.779 0,18 93,96 -153.752 23 
24 

25 

t2!9oročno prejeta posojila 222 17.603.882 1,19 17.823.662 1,28 98,77 -219.780 
J^goročne obveznosti Iz 
Poslovanja 

223 12.998.461 0,88 11.867.773 0,85 109,53 1.130.688 

27 
— 

—g'Koročne obveznosti  
^Hfle obveznosti 

224 
225 

72.450.608 
11.298.908 

4,90 
0,76 

66.497.496 
6.653.277 

4,77 
0,48 

108,95 
169,82 

5.953.112 
4.645.631 

ooJP8) P®slva 

■gg+221 +222+223+224+225) 
226 1 480.057.820 100,00 1.394.399.979 100,00 106,14 85.657.841 

vred!a 18 Pokazuje skupne vrednosti posamezne izbrane postavke premoženjskih bilanc občin ter 
skuhn St' 'n de'ežs posameznih občin, katerih sredstva oziroma obveznosti predstavljajo največjih del pne Vednosti. 
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Tabela 18: Struktura porazdelitve premoženja občin na dan 31.12.2003 

Opis AOP Skupna 
vrednost 

(1000 SIT) 

Največje 
vrednosti 

(1000 SIT) 

Deleži Proračunski uporabniki z največjo vrednosti0 

(%) 
6=(5/4) 

*100 
Sedanja vrednost neopredmetenih 
dolgoročnih sredstev (201-202) 

200 3.877.089 645.700 
502.396 
343.536 
310.445 

16,65 
12,96 
8,86 
8,01 

MESTNA OBČINA LJUBLJANA 
OBČINA DORNAVA 
OBČINA SLOVENSKA BISTRICA 
MESTNA OBČINA MARIBOR 

02 Nabavna vrednost 
neopredmetenih dolgoročnih 
sredstev 

201 7.362.334 1.391.516 
1.274.985 

589.895 
388.903 

18,90 
17,32 
8,01 
5,28 

MESTNA OBČINA LJUBLJANA 
MESTNA OBČINA MARIBOR 
OBČINA DORNAVA 
OBČINA SLOVENSKA BISTRICA 

03 Popravki vrednosti 
neopredmetenih dolgoročnih 
sredstev 

202 3.485.245 964.540 
745.816 
145.336 
120.317 

27,67 
21,40 

4,17 
3,45 

MESTNA OBČINA MARIBOR 
MESTNA OBČINA LJUBLJANA 
MESTNA OBČINA KOPER 
MESTNA OBČINA CELJE 

04 

05 

Sedanja vrednost nepremičnin 
(204-205) 

203 901.321.755 197.656.641 
47.528.527 
40.607.686 
34.214.438 

21,93 
5,27 
4,51 
3,80 

MESTNA OBČINA LJUBLJANA 
MESTNA OBČINA MARIBOR 
OBČINA IZOLA 
MESTNA OBČINA CEUE 

Nabavna vrednost nepremičnin 204 1.104.538.076 240.853.358 
61.221.714 
42.174.197 
39.479.008 

21,81 
5,54 
3,82 
3,57 

MESTNA OBČINA LJUBLJANA 
MESTNA OBČINA MARIBOR 
OBČINA IZOLA 
MESTNA OBČINA CEUE 

06 Popravek vrednosti nepremičnin 205 203.216.321 43.196.717 
13.693.187 
5.814.940 
5.691.594 

21,26 
6,74 
2,86 
2,80 

MESTNA OBČINA LJUBLJANA 
MESTNA OBČINA MARIBOR 
MESTNA OBČINA KRANJ 
OBČINA KRŠKO 

07 Sedanja vrednost opreme in 
drugih opredmetenih osnovnih 
sredstev (207-208) 

206 41.467.708 5.937.053 
2.654.667 
2.322.556 
1.862.451 

14,32 
6,40 
5,60 
4,49 

MESTNA OBČINA LJUBLJANA 
OBČINA KOČEVJE 
OBČINA ZAGORJE OB SAVI 
OBČINA TRBOVLJE 

08 Nabavna vrednost opreme in 
drugih opredmetenih osnovnih 
sredstev 

207 167.712.161 29.659.224 
10.640.577 
5.690.386 
5.594.555 

17,68 
6,34 
3,39 
3.34 

MESTNA OBČINA LJUBLJANA 
MESTNA OBČINA MARIBOR 
MESTNA OBČINA CEUE 
MESTNA OBČINA KRANJ 

09 Popravek vrednosti opreme in 
drugih opredmetenih osnovnih 
sredstev 

208 126.244.453 23.722.171 
8.832.575 
4.554.943 
4.551.612 

18,79 
7,00 
3,61 
3,61 

MESTNA 
MESTNA 
MESTNA 
MESTNA 

OBČINA UUBUANA 
OBČINA MARIBOR 
OBČINA CEUE 
OBČINA KRANJ 

10 Terjatve za sredstva dana v 
upravljanje javnim podjetjem 
(210+211) 

209 270.640.628 38.702.722 
21.057.831 
18.574.745 
17.305.308 

14,30 
7,78 
6,86 
6,39 

MESTNA OBČINA MARIBOR 
MESTNA OBČINA UUBUANA 
MESTNA OBČINA NOVO MESTO 
MESTNA OBČINA KOPER 

11 

12 

13 

Terjatve za sredstva dana v 
upravljanje javnim podjet|em v 
lasti države 

210 4.522.184 1.469.924 
1.404.135 
1.208.289 

332.278 

32,50 
31,05 
26,72 

7,35 

OBČINA BOVEC 
OBČINA KUNGOTA 
OBČINA PESNICA 
OBČINA ŠKOFUICA 

Terjatve za sredstva dana v 
upravljanje javnim podjetjem v 
lasti občine 

211 266.118.444 38.702.722 
21.057.831 
18.574.745 
17.305.308 

14,54 
7,91 
6,98 
6,50 

MESTNA OBČINA MARIBOR 
MESTNA OBČINA UUBUANA 
MESTNA OBČINA NOVO MESTO 
MESTNA OBČINA KOPER 

Zaloge 212 6.700.772 1.268.601 
719.294 
533.579 
533.550 

18,93 
10,73 
7,96 
7,96 

MESTNA OBČINA UUBUANA 
MESTNA OBČINA CEUE 
MESTNA OBČINA MARIBOR 
MESTNA OBČINA KRANJ 

14 

15 

16 

Dolgoročne kapitalske naložbe 213 127.128.475 60.261.490 
13.220.702 
11.868.456 
6.838.580 

47,40 
10,40 
9,34 
5,38 

MESTNA OBČINA UUBUANA 
MESTNA OBČINA CEUE 
MESTNA OBČINA KOPER 
MESTNA OBČINA MARIBOR 

Dolgoročno dana posojila in 
depoziti 

214 10.386.290 1.957.613 
1.205.068 

593.008 
573.757 

18,85 
11,60 
5,71 
5,52 

MESTNA OBČINA LJUBUANA 
MESTNA OBČINA MARIBOR 
MESTNA OBČINA KRANJ 
MESTNA OBČINA NOVA GORICA 

Dolgoročne terjatve iz poslovanja 215 9.510.609 2.051.926 
1.902.234 
1 528.544 

555.000 

21,58 
20,00 
16,07 
5,84 

OBČINA TRŽIČ 
MESTNA OBČINA UUBUANA 
MESTNA OBČINA MARIBOR 
OBČINA BREZOVICA 
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Opis AOP Skupna 
vrednost 

(1000 SIT) 

Največje 
vrednosti 
(1000 SIT) 

Deleži 

(%) 

Proračunski uporabniki z največjo vrednostjo 

1 2 3 4 5 6=(5/4) 
*100 

7 

17 uenarna sredstva 216 33.234.353 2.869.377 
2.037.945 
1.631.320 
1.628.645 

8,63 
6,13 
4,91 
4,90 

MESTNA OBČINA LJUBLJANA 
MESTNA OBČINA MARIBOR 
MESTNA OBČINA KOPER 
MESTNA OBČINA PTUJ 

kratkoročne terjatve 217 54.335.656 10.118.750 
8.197.629 
2.878.693 
2.614.867 

18.62 
15,09 
5,30 
4,81 

MESTNA OBČINA LJUBLJANA 
MESTNA OBČINA MARIBOR 
MESTNA OBČINA KOPER 
MESTNA OBČINA KRANJ 

iy 

20 

2? 

22 

bru9e terjatve 218 21.454.485 2.786.350 
1.365.171 

651.827 
552.937 

12,99 
6,36 
3,04 
2,58 

MESTNA OBČINA LJUBLJANA 
MESTNA OBČINA MARIBOR 
OBČINA RIBNICA 
OBČINA DOBROVA-POLHOV GRADEC 

J^upaj aktiva 
1200+203+206+209+212+213+21 +Z1S+216+217+218) 

219 1.480.057.820 306 461.640 
110.056.212 
61.073.442 
58.894.195 

20.71 
7,44 
4,13 
3,98 

MESTNA OBČINA LJUBLJANA 
MESTNA OBČINA MARIBOR 
MESTNA OBČINA CELJE 
MESTNA OBČINA KOPER 

^Ptošni sklad 220 1.363.313.934 282.914.126 
101.117.822 
58.652.160 
56.998.677 

20,75 
7,42 
4,30 
4,18 

MESTNA OBČINA LJUBLJANA 
MESTNA OBČINA MARIBOR 
MESTNA OBČINA CELJE 
MESTNA OBČINA KOPER 

Rezervni sklad 221 2.392.027 337.010 
269.800 
117.732 
81.061 

14,09 
11.28 
4,92 
3,39 

MESTNA OBČINA LJUBLJANA 
OBČINA KUZMA 
MESTNA OBČINA KOPER 
MESTNA OBČINA MARIBOR 

23 

24" 

25" 

26 

27 

^floročno prejeta posojila 222 17.603.882 5.967 913 
997.364 
709.433 
671.864 

33,90 
5,67 
4,03 
3,82 

MESTNA OBČINA LJUBLJANA 
MESTNA OBČINA MURSKA SOBOTA 
MESTNA OBČINA MARIBOR 
MESTNA OBČINA NOVO MESTO 

^"j9oročne obveznosti iz 
Poslovanja 

223 12.998.461 4.047.484 
2.357.794 

924.448 
808.651 

31,14 
18,14 
7,11 
6,22 

MESTNA OBČINA LJUBLJANA 
OBČINA KOČEVJE 
MESTNA OBČINA MARIBOR 
MESTNA OBČINA NOVA GORICA 

^'»KoroCne obveznosti 224 72.450.608 9.823.751 
5.455.649 
2.118.073 
1.862.893 

13,56 
7,53 
2,92 
2,57 

MESTNA OBČINA LJUBLJANA 
MESTNA OBČINA MARIBOR 
MESTNA OBČINA CEUE 
MESTNA OBČINA KRANJ 

^'"9® obveznosti 225 11.298.908 3.371.356 
1.767.799 

605.371 
559.481 

29,84 
15,65 
5,36 
4,95 

MESTNA OBČINA LJUBLJANA 
MESTNA OBČINA MARIBOR 
OBČINA HRPEUE-KOZINA 
MESTNA OBČINA VELENJE 

Pasiva 
^^20+221 +222+223+224+225) 

226 1.480.057.820 306.461.640 
110.056.212 
61.073.442 
58.894.195 

20,71 
7,44 
4,13 
3,98 

MESTNA OBČINA LJUBLJANA 
MESTNA OBČINA MARIBOR 
MESTNA OBČINA CEUE 
MESTNA OBČINA KOPER 

prjUpna bilančna vsota vseh občin znaša 1.480.057.820 tisoč SIT. 

Mest'0' Prem°ženjskih bilančnih postavk se na mestih z največjo vrednostjo nahajajo občine: na občina Ljubljana, Mestna občina Maribor Mestna občina Celje in Mestna občina Koper. 

sku^119 °k**'na Ljubljana zajema premoženje 98 uporabnikov proračuna občine, ima 20,71 % delež 
dola'16 bančne vsote vseh občin in hkrati največji 21,93 % delež nepremičnin, 33,90 % delež 
poučno prejetih posojil ter 47,40 % delež dolgoročnih kapitalskih naložb. Za 3.542.409 tisoč SIT je 
pro 

a'a sedanjo vrednost nepremičnin (predvsem z nabavo zgradb in zemljišč ter poslovnih 
p**). Za 3.349.883 tisoč SIT je povečala stanje terjatev za sredstva dana v upravljanje javnim 
V0cjq v lasti občine (predvsem do Javne razsvetljave d.d. v višini 629.215 tisoč SIT, do JP 
°bčinVOđ ~ kana'»zacija d.o.o. v višini 2.213.675 tisoč SIT ter do Snaga, d.o.o., Ljubljana). Mestna 
bi|ari-

a Maribor zajema premoženje 71 uporabnikov proračuna občine in ima 7,44 % delež skupne 
depo

Cne Vsote vseh občin. Za 354.227 tisoč SIT je povečala stanje dolgoročno danih posojil in 
je POy 23 663.799 tisoč SIT je povečala stanje dolgoročno prejetih posojil in za 794.504 tisoč SIT 
uPorah s,anie dolgoročnih obveznosti iz poslovanja. Mestna občina Celje zajema premoženje 51 
tišoj siTk°V proračuna občine in ima 4,13 % delež skupne bilančne vsote vseh občin. Za 3.787.094 

)6 povečala stanje sedanje nabavne vrednosti nepremičnin (predvsem pri Osnovni šoli 
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Hudinja), za 872.317 tisoč SIT je povečala popravek vrednosti nepremičn in za 1.011.423 tisoč SIT je 
povečala stanje dolgoročnih kapitalskih naložb (predvsem iz naslova novih investicijskih vlaganj v 
Celeia, d.o.o.). Mestna občina Koper zajema premoženje 52 uporabnikov proračuna občine in ima 

3,98 % delež skupne bilančne vsote vseh občin. Za 6.932.444 tisoč SIT je povečala stanje nabavne 
vrednosti nepremičnin (predvsem nakup zemljišč, cenitve stanovanj, poslovnih prostorov ter objektov 
družbenih dejavnosti, in investicije v ceste ter komunalno infrastrukturo). 
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PRILOGA 1: Metodologija priprave premoženjskih bilanc za leto 2003 

Konsolidirana premoženjska bilanca države in občin se sestavlja po metodologiji, določeni v 
Pravilniku o pripravi konsolidirane premoženjske bilance države in občin (v nadaljevanju: PoKPB), in je 
končni rezultat tronivojskega postopka uskupinjanja računovodskih podatkov neposrednih in 
Posrednih uporabnikov državnega ter občinskih proračunov. Razultat uskupinjenja se za vsak nivo 
Pokaže na posebnem obrazcu premoženjske bilance: 

p-1 premoženjska bilanca posrednega uporabnika državnega ali občinskih proračunov; sestavi jo 
Proračunski uporabnik pri uskupinjanju na prvem nivoju; 
P-3 premoženjska bilanca neposrednega uporabnika državnega ali občinskih proračunov; 
sestavi jo proračunski uporabnik pri uskupinjanju na prvem nivoju; na enak način pripravita svojo 
premoženjsko bilanco tudi Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (v obveznem delu 
zavarovanja) in Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije (v obveznem delu 
zavarovanja); 
P-5 premoženjska bilanca občine; sestavi jo občina pri uskupinjanju na drugem nivoju; 
p-7 premoženjska bilanca (ožje) države; sestavi jo ministrstvo, pristojno za finance, pri 
uskupinjanju na drugem nivoju; 
P-9 konsolidirana premoženjska bilanca države in občin (širša država); sestavi jo ministrstvo, 
Pristojno za finance, pri uskupinjanju na tretjem nivoju. 

Institucionalna klasifikacija neposrednih in posrednih uporabnikov proračunov 

konsolidirani premoženjski bilanci države in občin je zajeto premoženje : 
neposrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov, 
posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov, 

0f
av°da za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije ter Zavoda za zdravstveno zavarovanje 

ko 0Venije, 
to določa ZJF oziroma na njegovi podlagi izdan pravilnik o določitvi neposrednih in posrednih 
rabnikov državnega in občinskih proračunov . 

r^.nePosredne uporabnike državnega ali občinskih proračunov se uvrščajo organi in organizacije na 
'države ali občine, ki se v celoti neposredno financirajo iz proračunov, kot so: 
državni oziroma občinski organi ali organizacije, občinska uprava, ki so ustanovljeni z zakonom, 
občinskim odlokom ali drugim pravnim aktom (5. in 6. točka prvega odstavka 3. člena ZJF) in 
°2Ji deli občin, ki so pravne osebe (prvi odstavek 1. člena ZJF). 

d Posredne uporabnike državnega ali občinskih proračunov se uvrščajo: 
javni zavodi, javne agencije in javni skladi, katerih ustanovitelj je ali država ali občine, in se 
lnancirajo delno iz proračunov države ali občin, ali pa iz skladov socialnega zavarovanja, delno 

Pa tudi iz nejavnih virov, to je s prodajo svojih proizvodov in storitev; 
samoupravne narodnostne skupnosti; 
[^etijsko gozdarska zbornica ter javni zavodi, katerih ustanovitelj je Kmetijsko gozdarska 

zbornica. 

Zavod 7 
Sl0v .. a zdravstveno zavarovanje Slovenije in Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 
PrecjsjIJe (oba v obveznem delu zavarovanja) sta z vidika javnega financiranja posebni instituciji. 
p°Sr 

avl'ata posebni samostojni blagajni javnega financiranja. Pravilnik o določitvi neposrednih in 
dr£av 

nifl uporabnikov državnega in občinskih proračunov ju uvršča med posredne uporabnike 
nep0s

ne9a Proračuna, v konsolidirano premoženje države in občin pa ga vključi država po pravilih za 
r0dnega uporabnika državnega proračuna. 

^ePosrpH 
(Gene i in P°sredni uporabniki proračunov so torej pravni subjekt »širšega sektorja država« 
(Uredh3 ^overnrnent). kot ga opredeljuje statistična standardna klasifikacija institucionalnih sektorjev 
56/9q) 9 ° uvedbi in uporabi standardne klasifikacije institucionalnih sektorjev, Uradni list RS, št. In Pripravljajo premoženjsko bilanco. 
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2. Nivoji uskupinjanja 

2.1. Prvi nivo uskupihjanja 
Prvi nivo pri pripravi konsolidirane premoženjske bilance države in občin predstavljajo premoženjske 
bilance posrednih in neposrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov, ki jih le-ti v 

zakonsko določenih rokih (93. člen zakona o javnih financah) posredujejo državi oziroma občini, v 
katero sodijo. 
Podlaga za pripravo premoženjske bilance proračunskega uporabnika so njegovi računovodski 
podatki, ki se uporabljajo pri izdelavi bilance stanja. 
Na tem nivoju se s terjatvami ter obveznostmi ostalih posrednih in neposrednih uporabnikov, ki 
pripadajo istemu proračunu, pobotajo: 

• terjatve ter obveznosti in 
• pasivne kratkoročne časovne razmejitve ter aktivne kratkoročne časovne razmejitve (razen 

zneska vrednotnic). 
Ne pobotajo se: 

• terjatve in obveznosti med državo in občinami in 
• obveznosti za sredstva, prejeta v upravljanje. 

Neposredni uporabniki državnega in občinskega proračuna 
Neposredni uporabnik državnega in občinskega proračuna sestavi premoženjsko bilanco na obrazcu 
Premoženjska bilanca neposrednega uporabnika proračuna (priloga 3 PoKPB). 
Za razliko med terjatvami in obveznostmi, ki so predmet pobota ter neplačanimi odhodki in prihodki, 
neposredni uporabnik v svoji bilanci zmanjša/poveča obveznost za sredstva, prejeta v upravljanje. 
Neposredni uporabnik državnega oziroma občinskega proračuna, ki ima oblikovan tudi splošni sklad- 
za razliko med terjatvami in obveznostmi, ki so predmet tega pobota, zmanjša/poveča obveznost za 
sredstva, prejeta v upravljanje. Če znesek razlike presega stanje te obveznosti, zmanjša za preostal 
del razlike splošni sklad. 
Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije in Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 
Slovenije pri sestavi premoženjske bilance v skladu z 12. členom PoKPB upoštevata določbe, kl 

veljajo za neposredne uporabnike državnega proračuna. 

Posredni uporabniki državnega in občinskegaproračuna 
Posredni uporabniki državnega in občinskega proračuna sestavijo premoženjsko bilanco na obrazci 
Premoženjska bilanca posrednega uporabnika proračuna (priloga 1 PoKPB). . 
Za razliko med terjatvami in obveznostmi, ki so predmet pobota, posredni uporabnik v svoji bilanc 
zmanjša/poveča obveznost za sredstva, prejeta v upravljanje. 
Javni sklad, katerega ustanovitelj je država ali občina, v okviru svojega proračuna medsebojno pobo ^ 
tudi neplačane odhodke in prihodke, za razliko pa zmanjša/poveča obveznosti za sredstva prejeta 
upravljanje. V primeru, da ima oblikovan tudi splošni sklad ali sklad namenskega premoženja, * 
razliko pobota zmanjša/poveča obveznost za sredstva prejeta v upravljanje. Ce znesek razi' 
presega stanje te obveznosti, zmanjša za znesek, ki presega obveznost, najprej splošni sklad, z 

preostali del presežka pa sklad namenskega premoženja v javnih skladih. • 
Javni zavod, ki ima oblikovan sklad premoženja v drugih pravnih osebah javnega prava, ki je v njih° 
lasti, za razliko med terjatvami in obveznostmi, ki so predmet pobota, zmanjša/poveča navedeni skla 

2.2. Drugi nivo uskupinjanja - 
Na drugem nivoju država in občine pripravijo iz podatkov premoženjskih bilanc proračun®* 
uporabnikov premoženjske bilance države in občin. Občine jih v zakonsko določenih rokih (93. cl 

zakona o javnih financah) posredujejo državi. 
Na tem nivoju se v okviru istega proračuna izvrši medsebojni pobot: 

• terjatev za sredstva, dana v upravljanje, in obveznosti za sredstva, prejeta v upravljanje, ?aZ 

terjatev za sredstva, dana v upravljanje javnim podjetjem. 
• zneskov dolgoročnih kapitalskih naložb - premoženje, preneseno v last drugim pravni 

osebam javnega prava in, v 

• zneskov skladov premoženja v javnih skladih in drugih pravnih osebah javnega prava, ki j0 

njihovi lasti. 
Za razliko, nastalo pri medsebojnih pobotih, se zmanjša/poveča splošni sklad. 
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Občine 
Občina sestavi premoženjsko bilanco na obrazcu Premoženjska bilanca občine (priloga 5 PoKPB). 

Država 
p^ava sestavi svojo premoženjsko bilanco na obrazcu Premoženjska bilanca države (priloga 7 v 
. °KPB) iz podatkov premoženjskih bilanc proračunskih uporabnikov. 

Premoženjsko bilanco države sta v skladu z 12. členom PoKPB kot neposredna proračunska 
. P°rabnika vključena tudi Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije in Zavod za pokojninsko in 
nyalidsko zavarovanje Slovenije. 

•J- Tretji nivo uskupinjenja 
g
a tretjem nivoju država sestavi obrazec Konsolidirane premoženjske bilance države in občin (priloga 

t 
v poKPB) iz podatkov premoženjskih bilanc države in občin. Na tem nivoju izvrši medsebojni pobot 
riatev in obveznosti med državo ter občinami. Za razliko, nastalo med pobotanimi terjatvami in 
Veznostmi, zmanjša/poveča splošni sklad. 

• Povzetek metodologije 

j^nsolidirana premoženjska bilanca države in občin je sestavljena na podlagi računovodskih podatkov 

niv nC S,an'a proračunov in proračunskih uporabnikov. Postopek sestavljanja se izvaja v treh korakih - °Jin uskupinjanja - pobota terjatev in obveznosti, ki jih uporabniki državnega in občinskih 
Ko

0račun°v izkazujejo med seboj. 
p S°- 'rana premoženjska bilanca države in občin prikazuje podatke o stvarnem in finančnem 

*<*enju države ter občin kot tudi podatke obveznosti, ki jih imajo država ter občine do drugih 
a&h in tujih subjektov. 
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čiloga 9 Šifra uporabnika 

Irne uporabnika Davčna številka 

Sedež uporabnika Matična številka 

KONSOLIDIRANA PREMOŽENJSKA BILANCA 

DRŽAVE IN OBČIN 

na dan 31.12.2003 

2ap. 
s'evilka 

1 

Opis postavke premoženjske bilance Oznaka 
za AOP 

Znesek (v tisočih tolarjev) 
Tekoče leto Predhodno leto 

2 3 4 5 
Aktiva 

01 

02 
03 

oedanja vrednost neopredmetenih dolgoročnih 
sredstev 
(301-302) 

300 21.282.258 21.000.349 

Nabavna vrednost neopredmetenih dolgoročnih sredstev 301 47.806.785 42.477.404 
Popravki vrednosti neopredmetenih dolgoročnih sredstev 302 26.524.527 21.477.055 

04 Sedanja vrednost nepremičnin 
(304-305) 303 2.094.517.840 1.769.272.906 

05 Nabavna vrednost nepremičnin 304 3.058.751.480 2.324.462.329 
06 Popravek vrednosti nepremičnin 305 964.233.640 555.189.423 

07 
sedanja vrednost opreme in drugih opredmetenih 
osnovnih sredstev 
(307-308) 

306 265.235.102 314.667.284 

08 

09 

10 

Nabavna vrednost opreme in drugih opredmetenih 
osnovnih sredstev 307 738.634.851 845.444.925 
'"opravek vrednosti opreme in drugih opredmetenih 
osnovnih sredstev 308 473.399.749 530.777.641 

Terjatve za sredstva dana v upravljanje 
(310+311) 309 909.882.176 1.303.726.588 

11 1 erjatve za sredstva dana v upravljanje javnim podjetjem v 
lasti države 310 643.763.732 1.045.667.067 

12 1 erjatve za sredstva dana v upravljanje javnim podjetjem v 
lasti občine 311 266.118.444 258.059.521 

Zaloge 312 68.523.029 53.422.255 
14 Dolgoročne kapitalske naložbe 313 1.250.324.535 1.005.355.522 
15 
16 

18 

19 

Dolgoročno dana posojila In depoziti 314 171.449.146 185.968.170 
Dolgoročne terjatve Iz poslovanja 315 465.167.402 448.707.036 
Denarna sredstva 316 124.494.129 127.756.896 
Kratkoročne terjatve 317 295.145.198 302.389.902 
sl<uPaj aktiva 
<^>0+30?+306+309+312+313+314+315+316+317) 

318 5.666.020.815 5.532.266.908 
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Pasiva 
20 Splošni sklad 319 3.560.290.888 3.776.62b> 

21 Rezervni sklad 320 15.882.165 14.460^ 

22 Dolgoročno prejeta posojila 321 1.445.294.468 1.455.28»^ 
23 322 236.612.183 29.803^ 

24 Kratkoročne obveznosti 323 407.941.111 256.0By>l 

25 
Skupaj pasiva 
(319+320+321+322+323) 

324 5.666.020.815 5.532.266-9"® 

Kraj in datum: 2££PE£ O«—a — 

Ljubljana, 22.07.2004 Nada Tavzes dr. Dušan Mranngr.. 
minister za finance 

Obrazec je pripravljen na podlagi 93. člena ZJF(Uradni list RS, št. 70/99, 124/00, 79/01 in 30/02), priloga 9 pravilnika o pripravi konsolidi'8"6 

premoženjske bilance države in občin. 
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Seznam uporabnikov državnega proračuna in občin, vključenih v Konsolidirano premoženjsko 
bilanco države in občin na dan 31.12.2003 

(z * so označeni proračunski uporabniki občin, ki imajo del državnega premoženja) 
IČUr, Pil Naziv PU 
1099 IZVRŠEVANJE PRORAČUNA 
1111 PREDSEDNIK REPUBLIKE SLOVENIJE 
1211 DRŽAVNI ZBOR 
1212 DRŽAVNI SVET 
1213 REPUBLIŠKA VOLILNA KOMISIJA 
1214 
1311 

VARUH ČLOVEKOVIH PRAVIC 
USTAVNO SODIŠČE 
RAČUNSKO SODIŠČE 1312 

1313 AGENCIJA ZA REVIDIRANJE POSTOPKOV LASTNINSKEGA PREOBLIKOVANJA PODJETIJ 
1314 DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA 

1411 
SLOVENSKA AKADEMIJA ZNANOSTI IN UMETNOSTI 
URAD PREDSEDNIKA VLADE 

1511 GENERALNI SEKRETARIAT VLADE 
1512 PROTOKOL V VLADI REPUBLIKE SLOVENIJE 
1514 URAD ZA PRISELJEVANJE IN BEGUNCE 
1515 URAD ZA ENAKE MOŽNOSTI 
1516 
1517 
1518 
1519 
1520 
1521 
1522 

URAD ZA NARODNOSTI VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE 
SLUŽBA VLADE ZA ZAKONODAJO 
URAD VLADE ZA INFORMIRANJE 
KADROVSKA SLUŽBA VLADE 
SERVIS SKUPNIH SLUŽB VLADE 
CENTER VLADE ZA INFORMATIKO 
STATISTIČNI URAD REPUBLIKE SLOVENIJE 

1524 
1526 
1527 

SLOVENSKA OBVEŠĆEVALNO-VARNOSTNA AGENCIJA 
URAD VLADE ZA VERSKE SKUPNOSTI 
URAD VLADE ZA INVALIDE IN BOLNIKE 

1529 
SLUŽBA VLADE REPUBLIKE SLOVENJE ZA EVROPSKE ZADEVE 
URAD VLADE ZA DROGE 

1531 
1532 

URAD RS ZA JAVNA NAROČILA 
URAD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA MAKROEKONOMSKE ANALIZE IN RAZVOJ 

1533 
1534 

URAD ZA SLOVENSKI JEZIK 
URAD VLADE RS ZA PREPREČEVANJE KORUPCIJE 

1535 
1536 

URAD ZA VAROVANJE TAJNIH PODATKOV 
SLUŽBA VLADE RS ZA STRUKTURNO POLITIKO IN REGIONALNI RAZVOJ 

1611 
1612 
1613 
1615 
1616 
1617 

1711 
1714 
1811 
1812 
1911 

1914 
2011 
2020 

2120 
2121 
2122 

2312 

2319 
2320 
2321 
2411 

MINISTRSTVO ZA FINANCE 
DAVČNA UPRAVA RS 
CARINSKA UPRAVA RS 
URAD RS ZA PREPREČEVANJE PRANJA DENARJA 
DEVIZNI INŠPEKTORAT RS 
URAD RS ZA NADZOR PRIREJANJA IGER NA SREČO 
UPRAVA REPUBUKE SLOVENIJE ZA JAVNA PLAČILA 
MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE 
POLICIJA 
MINISTRSTVO ZA ZUNANJE ZADEVE 
URAD RS ZA SLOVENCE V ZAMEJSTVU IN PO SVETU 
MINISTRSTVO ZA OBRAMBO 
UPRAVA RS ZA ZAŠČITO IN REŠEVANJE 
INŠPEKTORAT RS ZA VARSTVO PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI 
GENERALŠTAB SLOVENSKE VOJSKE 
MINISTRSTVO ZA PRAVOSODJE 
UPRAVA RS ZA IZVRŠEVANJE KAZENSKIH SANKCIJ 
INŠPEKTORAT ZA, VARSTVO OSEBNIH PODATKOV 
MINISTRSTVO ZA GOSPODARSTVO 
URAD RS ZA VARSTVO POTROŠNIKOV 
URAD RS ZA VARSTVO KONKURENCE 
AGENCIJA RS ZA GOSPODARSKO PROMOCIJO SLOVENIJE IN TUJE INVESTICIJE 
TRŽNI INŠPEKTORAT RS 
URAD RS ZA INTELEKTUALNO LASTNINO 
MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN PREHRANO 
VETERINARSKA UPRAVA RS 
INŠPEKTORAT RS ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO, LOVSTVO IN RIBIŠTVO 
AGENCIJA RS ZA KMETIJSKE TRGE IN RAZVOJ PODEŽELJA 
URAD RS ZA PRIZNAVANJE OZNAČB KMETIJSKIH PRIDELKOV OZIROMA ŽIVIL 
INŽ PEK fORAT RS ZA KONTROLO KAKOVOSTI KMETIJSKIH PRIDELKOV IN ŽIVIL 
UPRAVA RS ZA VARSTVO RASTLIN IN SEMENARSTVO 
MINISTRSTVO ZA PROMET 
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Seznam uporabnikov državnega proračuna in občin, vključenih v Konsolidirano premoženjsko 
bilanco države in občin na dan 31.12.2003 

(z * so označeni proračunski uporabniki občin, ki imajo del državnega premoženja) 
Zap.št. jSkupina Šifra PU Naziv PU 

67 1.2.2. 2412 UPRAVA RS ZA POMORSTVO  - 
66 1.2.2. 2413 UPRAVA RS ZA CIVILNO LETALSTVO 
6S 1.2.2. 2415 DIREKCIJA RS ZA CESTE 
70 1.2.2. 2418 PROMETNI INSPEKTORAT RS   
71 1.2.2. 2422 DIREKCIJA ZA ŽELEZNIŠKI PROMET _  
72 1.2.2. 2511 MINISTRSTVO ZA OKOLJE. PROSTOR IN ENERGIJO   - 
73 1.2.2. 2512 GEODETSKA UPRAVA RS   
74 1.2.2. 2513 UPRAVA RS ZA JEDRSKO VARNOST - 
75 1.2.2. 2514 URAD RS ZA PROSTORSKO PLANIRANJE  - 
76 1.2.2. 2522 INSPEKTORAT RS ZA OKOLJE IN PROSTOR __  
77 1.2.2. 2523 AGENCIJA RS ZA OKOLJE  - 
78 1.2.2. 2525 AGENCIJA RS ZA UČINKOVITO RABO ENERGIJE   
79 1.2.2. 2611 MINISTRSTVO ZA DELO. DRUŽINO IN SOCIALNE ZADEVE  - 
80 1.2.2. 2612 URAD RS ZA VARNOST IN ZDRAVJE PRI DELU  — 
81 1.2.2. 2613 INŠPEKTORAT RS ZA DELO - 
82 1.2.2. 2711 MINISTRSTVO ZA ZDRAVJE   
83 1.2.2. 2713 ZDRAVSTVENI INSPEKTORAT RS __ - 
84 1.2.2. 2714 URAD RS ZA ZDRAVILA   
85 1.2.2. 2715 URAD RS ZA KEMIKALIJE  — 
86 1.2.2. 2717 UPRAVA ZA VARSTVO PRED SEVANJI __   
87 1.2.2. 2811 MINISTRSTVO ZA INFORMACIJSKO DRUŽBO   ' 
88 1.2.2. 2813 INŠPEKTORAT RS ZA POŠTO IN TELEKOMUNIKACIJE   - 
89 1.2.2. 2814 DIREKCIJA RS ZA POSLOVNO INFORMACIJSKO SREDIŠČE   
90 1.2.2. 3311 MINISTRSTVO ZA ŠOLSTVO, ZNANOST IN ŠPORT  - 
91 1.2.2. 3312 URAD RS ZA ŠOLSTVO   
92 1.2.2. 3313 URAD RS ZA MLADINO  - 
93 1.2.2. 3314 INŠPEKTORAT RS ZA ŠOLSTVO IN ŠPORT    
94 1.2.2. 3315 URAD SLOVENSKE NACIONALNE KOMISIJE ZA UNESCO  -— 
95 1.2.2. 3316 URAD RS ZA MEROSLOVJE   
96 1.2.2. 3511 MINISTRSTVO ZA KULTURO  -- 
97 1.2.2. 3512 UPRAVA RS ZA KULTURNO DEDIŠČINO  — 
98 1.2.2. 3513 ARHIV REPUBLIKE SLOVENIJE  -~ 
99 1.2.2. 3514 INŠPEKTORAT RS ZA PODROČJE KULTURNE DEDIŠČINE  - 

100 1.2.3. 6200 UPRAVNE ENOTE  — 
101 1.3. 4111 VRHOVNO SODIŠČE REPUBLIKE SLOVENIJE __  
102 1.3. 4112 SODNI SVET REPUBLIKE SLOVENIJE _— 
103 1.3. 4211 VIŠJE SODIŠČE CELJE  —' 
104 1.3. 4212 VIŠJE SODIŠČE KOPER _  
105 1.3. 4213 VIŠJE SODIŠČE LJUBLJANA   
106 1.3. 4214 VlSjE SODIŠČE MARIBOR 
107 1.3. 4215 OKROŽNO SODlSČE V CEUU ' 
108 1.3. 4216 OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU    
109 1.3. 4217 OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU  —' 
110 1.3. 4218 OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI  —' 
111 1.3. 4219 OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU    
112 1.3. 4220 OKROŽNO SODIŠČE V MURSKI SOBOTI _— 
113 1.3. 4221 OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI ———' 
114 1.3. 4222 OKROŽNO SODIŠČE V NOVEM MESTU 
115 1.3. 4223 OKROŽNO SODlSCE V KRŠKEM   
116 1.3. 4224 OKROŽNO SODIŠČE NA PTUJU  — 
117 1.3. 4225 OKROŽNO SODIŠČE V SLOVENJ GRADCU   
118 1.3. 4411 DRŽAVNO TOŽILSTVO REPUBLIKE SLOVENIJE (VRHOVNO DRŽAVNO TOŽILSTVO Rs)— 
119 1.3. 4416 OKROŽNO DRŽAVNO TOŽILSTVO V CEUU _  
120 1.3. 4417 OKROŽNO DRŽAVNO TOŽILSTVO V KOPRU 
121 1.3. 4418 OKROŽNO DRŽAVNO TOŽILSTVO V KRANJU  —■  
122 1.3. 4419 OKROŽNO DRŽAVNO TOŽILSTVO V LJUBLJANI 
123 1.3. 4420 OKROŽNO DRŽAVNO TOŽILSTVO V MARIBORU " 
124 1.3. 4421 OKROŽNO DRŽAVNO TOŽILSTVO V MURSKI SOBOTI 
125 1.3. 4422 OKROŽNO DRŽAVNO TOŽILSTVO V NOVI GORICI 
126 1.3. 4423 OKROŽNO DRŽAVNO TOŽILSTVO V NOVEM MESTU __— 
127 1.3. 4424 OKROŽNO DRŽAVNO TOŽILSTVO KRŠKO 
128 1.3. 4425 OKROŽNO DRŽAVNO TOŽILSTVO NA PTUJU    
129 1.3. 4426 OKROŽNO DRŽAVNO TOŽILSTVO V SLOVENJ GRADCU 
130 1.3. 4512 DRUŽBENI PRAVOBRANILEC REPUBLIKE SLOVENIJE 
131 1.3. 4514 DRŽAVNO PRAVOBRANILSTVO REPUBLIKE SLOVENIJE   
132 1.3. 4611 UPRAVNO SODIŠČE REPUBLIKE SLOVENIJE  "" 

           —■— 
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Seznam uporabnikov državnega proračuna in občin, vključenih v Konsolidirano premoženjsko 
bilanco države in občin na dan 31.12.2003 

(z * so označeni proračunski uporabniki občin, ki imajo del državnega premoženja) 
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Seznam uporabnikov državnega proračuna in občin, vključenih v Konsolidirano premoženjsko 
bilanco države in občin na dan 31.12.2003 

Zap.št. Skupina Slfra PU Naziv PU — 
199 2.1. 7559 OBČINA LITIJA  - 
200 2.1. 7560 MESTNA OBČINA LJUBLJANA 
201 2.1. 7561 OBČINA LJUBNO  - 
202 2.1. 7562 OBČINA LJUTOMER   
203 2.1. 7563 OBČINA LOGATEC  - 
204 2.1. 7564 OBČINA LOŠKA DOLINA  - 
205 2.1. 7565 OBČINA LOŠKI POTOK  - 
206 2.1. 7566 OBČINA LUČE   
207 2.1. 7567 OBČINA LUKOVICA   
208 2.1. 7568 OBČINA MAJŠPERK   
209 2.1. 7569 MESTNA OBČINA MARIBOR   
210 2.1. 7570 OBČINA MEDVODE —- 
211 2.1. 7571 OBČINA MENGEŠ   
212 2.1. 7572 OBČINA METLIKA —- 
213 2.1. 7573 OBČINA MEŽICA  - 
214 2.1. 7574 OBČINA MIREN-KOSTANJEVICA - 
215 2.1. 7575 OBČINA MISLINJA -- 
216 2.1. 7576 OBČINA MORAVČE  - 
217 2.1. 7577 OBČINA MORAVSKE TOPLICE   
218 2.1. 7578 OBČINA MOZIRJE  — 
219 2.1. 7579 MESTNA OBČINA MURSKA SOBOTA  —- 
220 2.1. 7580 OBČINA MUTA - 
221 2.1. 7581 OBČINA NAKLO —- 
222 2.1. 7582 OBČINA NAZARJE   
223 2.1. 7583 MESTNA OBČINA NOVA GORICA  — 
224 2.1. 7584 OBČINA ŠEMPETER -VRTOJBA —— 
225 2.1. 7585 MESTNA OBČINA NOVO MESTO  — 
226 2.1. 7586 OBČINA ODRANCI —-- 
227 2.1. 7587 OBČINA ORMOŽ _—— 
228 2.1. 7588 OBČINA OSILNICA  — 
229 2.1. 7589 OBČINA PESNICA    
230 2.1. 7590 OBČINA PIRAN  —' 
231 2.1. 7591 OBČINA PIVKA  -  
232 2.1. 7592 OBČINA PODČETRTEK    
233 2.1. 7593 OBČINA PODVELKA  " 
234 2.1. 7594 OBČINA POSTOJNA    
235 2.1. 7595 OBČINA PREDDVOR    
236 2.1. 7596 MESTNA OBČINA PTUJ  -—- 
237 2.1. 7597 OBČINA PUCONCI  —' 
238 2.1. 7598 OBČINA RAČE-FRAM   
239 2.1. 7599 OBČINA RADEČE   
240 2.1. 7600 OBČINA RADENCI  —' 
241 2.1. 7601 OBČINA RADLJE OB DRAVI     
242 2.1. 7602 OBČINA RADOVLJICA   < 
243 2.1. 7603 OBČINA RAVNE NA KOROŠKEM   —— 
244 2.1. 7604 OBČINA RIBNICA     
245 2.1. 7605 OBČINA ROGAŠOVCI  " 
246 2.1. 7606 OBČINA ROGAŠKA SLATINA _    
247 2.1. 7607 OBČINA ROGATEC 
248 2.1. 7608 OBČINA RUŠE  " 
249 2.1. 7609 OBČINA SEMIČ  — 
250 2.1. 7610 OBČINA SEVNICA   
251 2.1 7611 OBČINA SEŽANA   
252 2.1. 7612 MESTNA OBČINA SLOVENJ GRADEC   " 
253 2.1. 7613 OBČINA SLOVENSKA BISTRICA 
254 2.1. 7614 OBČINA SLOVENSKE KONJICE  - 
255 2.1. 7615 OBČINA STARŠE   — 
256 2.1. 7616 OBČINA SVETI JURIJ      
257 2.1. 7617 OBČINA ŠENČUR  —" 
258 2.1. 7618 OBČINA ŠENTILJ  ' 
259 
260 

2.1. 
2.1. 

7619 
7620 OBČINA ŠENTJUR PRI CELJU   

261 2.1. 7621 OBČINA ŠKOCJAN   
262 2.1. 7622 OBČINA ŠKOFJA LOKA  ' 
263 2.1. 7623 OBČINA ŠKOFLJICA     
264 2.1. 7624 OBČINA ŠMARJE PRI JELŠAH     
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Seznam uporabnikov državnega proračuna in občin, vključenih v Konsolidirano premoženjsko 
bilanco države in občin na dan 31.12.2003 

(z * so označeni proračunski uporabniki občin, ki imajo del državnega premoženja) 
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Seznam-uporabnikov državnega proračuna in občin, vključenih v Konsolidirano premoženjsko 
bilanco države in občin na dan 31.12.2003 

(z * so označeni proračunski uporabniki občin, ki imajo del državnega premoženja) 
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Seznam uporabnikov državnega proračuna in občin, vključenih v Konsolidirano premoženjsko 
bilanco države in občin na dan 31.12.2003 

(z * so označeni proračunski uporabniki občin, ki imajo del državnega premoženja) 
S^tTlšk^ Slfra PU Naziv PU 

6952 
6953 
6954 

GIMNAZIJA MURSKA SOBOTA.P.O. 
' SOLSKI CENTER NOVA GORICA 

GIMNAZIJA NOVO MESTO 

401 3.1. 
6955 
6956 
6957 
6958 
6959 

GIMNAZIJA ORMOŽ 
GIMNAZIJA ANTONIO SEMA PIRAN 
GIMNAZIJA PIRAN 

' GIMNAZIJA RAVNE NA KOROŠKEM 
GIMNAZIJA IN SREDNJA KEMIJSKA ŠOLA RUŠE 

6960 GIMNAZIJA SKOFJA LOKA 
6961 

"6962 
GIMNAZIJA TOLMIN 
GIMNAZIJA IN EKONOMSKA SREDNJA SOLA TRBOVLJE 

6963 
6964 

CENTER ZA MOBILNOST IN EVROPSKE PROGRAME IZOBRAŽEVANJA IN USPOSABLJANJA 
SREDNJA ŠOLA VENO PILON AJDOVŠČINA 

6967 " ŠOLSKI CENTER CEUE 
6968 
6969 

SREDNJA ZDRAVSTVENA ŠOLA CEUE 
SREDNJA ŠOLA ZA GOSTINSTVO IN TURIZEM CEUE 

3.1. 6971 
6972 
6973 

6975 
6976 
6977 
6978 
6979 
6980 

SREDNJA STROKOVNA IN POKLICNA ŠOLA CEUE 
SREDNJA EKONOMSKA ŠOLA CEUE 

' VRTNARSKA ŠOLA CEUE 
' SREDNJA ŠOLA DOMŽALE 
" SREDNJA SOLA PIETRO COPPO P.O. IZOLA 

SREDNJA GOSTINSKA IN TURISTIČNA ŠOLA IZOLA 
" SREDNJA ŠOLA JESENICE 

"SREDNJA ŠOLA KOČEVJE 
' SREDNJA TEHNIŠKA ŠOLA KOPER 

SREDNJA EKONOMSKO-POSLOVNA SOLA KOPER 
SREDNJA GRADBENA ŠOLA KRANJ 

6981 " SREDNJA TRGOVSKA ŠOLA KRANJ 
6982 
6983 

' SREDNJA BIOTEHNIŠKA ŠOLA KRANJ 
' SREDNJA ELEKTRO IN STROJNA ŠOLA KRANJ 

6984 
6985 

6988 

' EKONOMSKA ŠOLA KRANJ 
SREDNJA TEKSTILNA,OBUTVENA IN GUMARSKA ŠOLA KRANJ 
SREDNJA ŠOLA KRŠKO 
SREDNJA EKONOMSKA ŠOLA UUBUANA 
SREDNJA GLASBENA IN BALETNA ŠOLA UUBUANA 

6989 

6991 

6994 
6995 
6996 
6997 
6999 
7002 
7003 
7004 
7005 

7009 
7011 
7012 
7013 
7015 
7016 
7017 
7018 
7019 
7020 
7021 
7022 
7023 
7024 
7025 

GIMNAZIJA POUANE UUBUANA 
EKONOMSKA ŠOLA UUBUANA   
SREDNJA ŠOLA ZA OBLIKOVANJE IN FOTOGRAFIJO UUBUANA 

' SREDNJA ŠOLA ZA ELEKTROTEHNIKO IN RAČUNALNIŠTVO UUBUANA 
' SREDNJA UPRAVNO ADMINISTRATIVNA ŠOLA UUBUANA 

SREDNJA TRGOVSKA ŠOLA UUBUANA 
SREDNJA ŠOLA ZA FARMACIJO, KOZMETIKO IN ZDRAVSTVO LJUBLJANA 

" SREDNJA ZDRAVSTVENA ŠOLA UUBUANA 
SOLSKI CENTER UUBUANA 

" SREDNJA AĆROŽIVILSKA ŠOLA UUBUANA 
SREDNJA FRIZERSKA SOLA UUBUANA 
SREDNJA POKLICNA IN STROKOVNA ŠOLA BEŽIGRAD - UUBUANA 
ŠOLSKI CENTER ZA POSTO, EKONOMIJO IN TELEKOMUNIKACIJE, UUBUANA 

' SREDNJA GRADBENA IN EKONOMSKA ŠOLA UUBUANA 
SREDNJA ŠOLA TISKA IN PAPIRJA UUBLJANA 
SREDNJA ŠOLA ZA GOSTINSTVO IN TURIZEM V UUBUANI 

' SREDNJA ŠOLA TEHNIŠKIH STROK ŠIŠKA 
LESARSKA ŠOLA MARIBOR 
SREDNJA EKONOMSKA ŠOLA MARIBOR 
SREDNJA ZDRAVSTVENA ŠOLA JUGE POLAK MARIBOR 
SREDNJA GRADBENA ŠOLA MARIBOR 

" SREDNJA TRGOVSKA ŠOLA MARIBOR 
" SREDNJA ŠOLA ZA GOSTINSTVO IN TURIZEM MARIBOR 

SREDNJA KOVINARSKA STROJNA ŠOLA MARIBOR 
SREDNJA ELEKTRO RAČUNALNIŠKA ŠOLA MARIBOR 
SREDNJA KOVINARSKA, STROJNA IN METALURŠKA ŠOLA MARIBOR 

' SREDNJA TEKSTILNA SOLA MARIBOR 
' SREDNJA ŠOLA*KMETIJSKE MEHANIZACIJE MARIBOR 
" ŽIVILSKA SOLA MARIBOR 
' SREDNJA KMETIJSKA SOLA MARIBOR 

PROMETNA ŠOLA MARIBOR 
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Seznam uporabnikov državnega proračuna in občin, vključenih v Konsolidirano premoženjsko 
bilanco države in občin na dan 31.12.2003 

(z * so označeni proračunski uporabniki občin, ki imajo del državnega premoženja) 
Zap.it Skupina Šifra PU Naziv PU 

463 3.1. 
464 3.1. 

7027 
7028 

SREDNJA ZDRAVSTVENA ŠOLA MURSKA SOBOTA P.O. 
EKONOMSKA ŠOLA MURSKA SOBOTA 

465 3.1. 
466 3.1. 

7029 
7030 

SREDNJA POKLICNA IN TEHNIŠKA ŠOLA MURSKA SOBOTA 
SREDNJA ŠOLA MUTA 

467 3.1. 7031 TEHNIŠKI ŠOLSKI CENTER NOVA GORICA 
468 3.1. 7032 SREDNJA LESARSKA SOLA NOVA GORICA 
469 3.1. 
470 3.1. 
471 3.1. 
472 3.1. 
473 3.1. 
474 3.1. 

7033 
7034 
7035 
7036 
7037 
7038 

SREDNJA EKONOMSKA IN TRGOVSKA SOLA NOVA GORICA 
ŠOLSKI CENTER NOVO MESTO 
KMETIJSKA SOLA GRM NOVO MESTO 
EKONOMSKA ŠOLA NOVO MESTO 
SREDNJA ŠOLA ZA GOSTINSTVO IN TURIZEM NOVO MESTO 
SREDNJA POMORSKA ŠOLA PORTOROŽ 
SREDNJA ZDRAVSTVENA SOLA IZOLA 475 3.1. 7039 

476 3.1. 7040 SREDNJA GOZDARSKA IN LESARSKA ŠOLA POSTOJNA 
477 3.1. 
478 3.1. 
479 3.1. 
480 3.1. 

7041 
7042 
7043 
7044 

ŠOLSKI CENTER POSTOJNA 
SOLSKI CENTER PTUJ 
SREDNJA ŠOLA ZA GOSTINSTVO IN TURIZEM RADENCI 
EKONOMSKA GIMNAZIJA IN SREDNJA ŠOLA RADOVLJICA 

481 3.1. 
482 3.1. 

7045 
7046 

SREDNJA GOSTINSKA IN TURISTIČNA ŠOLA 
SREDNJA STROJNOKOVINARSKA ŠOLA JAVNI VZGOJNO IZOBRAŽEVALNI ZAVOD 

483 3.1. 7047 ŠOLSKI CENTER ROGAŠKA SLATINA 
484 3.1. 7048 SREDNJA ŠOLA SEVNICA 
485 3.1. 7049 SREDNJA SOLA SREČKA KOSOVELA SEŽANA 
486 3.1. 7050 ŠOLSKI CENTER SLOVENJ GRADEC 
487 3.1. 7051 ŠOLSKI CENTER ŠENTJUR 
488 3.1. 
489 3.1. 
490 3.1. 
491 3.1. 
492 3.1. 

7052 
7053 
7054 
7055 
7056 

SREDNJA LESARSKA ŠOLA ŠKOFJA LOKA 
ŠOLA ZA STROJNIŠTVO ŠKOFJA LOKA 
SREDNJA STROJNA ŠOLA ŠTORE 
SREDNJA TEHNIŠKA IN POKLICNA ŠOLA TRBOVLJE 
ŠOLSKI CENTER VELENJE 

493 3.1. 7058 SREDNJA ŠOLA ZAGORJE 
494 3.1. 7059 VIŠJA STROKOVNA ŠOLA ZA GOSTINSTVO MARIBOR 
495 3.1. 7060 VIŠJA STROKOVNA SOLA ZA GOSTINSTVO IN TURIZEM BLED 
496 3.1. 
497 3.1. 
498 3.1. 

7062 
7063 
7064 

UNIVERZA V LJUBLJANI VISOKA ŠOLA ZA ZDRAVSTVO 
UNIVERZA V LJUBLJANI,FAKULTETA ZA SOCIALNO DELO 
UNIVERZA V LJUBLJANI, FAKULTETA ZA UPRAVO 

499 3.1. 7067 UNIVERZA V LJUBLJANI PEDAGOŠKA FAKULTETA V LJUBLJANI 
500 3.1. 
501 3.1. 
502 3.1. 
503 3.1. 
504 3.1. 
505 3.1. 
506 3.1. 
507 3.1. 

7068 
7069 
7070 
7071 
7072 
7073 
7074 
7075 

UNIVERZA V LJUBLJANI AKADEMIJA ZA GLASBO 
UNIVERZA V LJUBLJANI AKADEMIJA ZA LIKOVNO UMETNOST 
UNIVERZA V LJUBLJANI AKADEMIJA ZA GLEDALIŠČE, RADIO, FILM IN TELEVIZIJO . 
UNIVERZA V LJUBLJANI 
UNIVERZA V LJUBLJANI FILOZOFSKA FAKULTETA 
UNIVERZA V LJUBLJANI PRAVNA FAKULTETA 
UNIVERZA V LJUBLJANI BIOTEHNIŠKA FAKULTETA 
UNIVERZA V LJUBLJANI FAKULTETA ZA STROJNIŠTVO 

508 3.1. 7076 UNIVERZA V LJUBLJANI VETERINARSKA FAKULTETA 
509 3.1. 7077 TEOLOŠKA FAKULTETA V LJUBLJANI 
510 3.1. 
511 3.1. 
512 3.1. 
513 3.1. 

7078 
7079 
7080 
7081 

UNIVERZA V LJUBLJANI FAKULTETA ZA ARHITEKTURO 
UNIVERZA V LJUBLJANI FAKULTETA ZA KEMIJO IN KEMIJSKO TEHNOLOGIJO 
UNIVERZA V LJUBLJANI FAKULTETA ZA FARMACIJO 
UNIVERZA V LJUBLJANI NARAVOSLOVNOTEHN|5KA FAKULTETA 

514 3.1. 7082 UNIVERZA V LJUBLJANI FAKULTETA ZA DRUŽBENE VEDE 
515 3.1. 
516 3.1. 

7083 
7084 

UNIVERZA V LJUBLJANI MEDICINSKA FAKULTETA 
UNIVERZA V LJUBLJANI FAKULTETA ZA ŠPORT 

517 3.1. 7085 UNIVERZA V LJUBLJANI EKONOMSKA FAKULTETA 
518 3.1. 
519 3.1. 
520 3.1. 
521 3.1. 
522 3.1. 
523 3.1. 
524 3.1. 
525 3.1. 
526 3.1. 
527 3.1. 

7086 
7087 
7088 
7089 
7090 
7091 
7092 
7156 
7158 
7159 

UNIVERZA V LJUBLJANI FAKULTETA ZA ELEKTROTEHNIKO 
UNIVERZA V LJUBLJANI FAKULTETA ZA RAČUNALNIŠTVO IN INFORMATIKO 
UNIVERZA V LJUBLJANI FAKULTETA ZA GRADBENIŽTVO IN GEODEZIJO, LJUBLJANA^ 
UNIVERZA V LJUBLJANI FAKULTETA ZA MATEMATIKO IN FIZIKO 
UNIVERZA V MARIBORU 
POLITEHNIKA NOVA GORICA 
UNIVERZA V LJUBLJANI, FAKULTETA ZA POMORSTVO IN PROMET 
CENTER~ZA DOPISNO IZOBRAŽEVANJE UNIVERZUM 
center Šolskih in obsolskih dejavnosti 
ŠOLA ZA RAVNATELJE 

528 3.1. 7187 MLADINSKI DOM JARŠE" 
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' Šifra PU Naziv PU 
7188 MLADINSKI DOM MALČI BELIČEVE 
7189 ZAVOD ZA VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE LOGATEC 
7191 
7192 

VZGOJNI ZAVOD SLIVNICA PRI MARIBORU 
VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNI ZAVOD FRANA MILĆINSKEGA SMLEDNIK 

7194 VZGOJNI ZAVOD KRANJ 
7195 VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNI ZAVOD V VERŽEJU P.O. 
7196 
7206 

VZGOJNO IZOBRAŽEVALNI ZAVOD VIŠNJA GORA 
CENTRALNA TEHNIŠKA KNJIŽNICA UNIVERZE V UUBUANI 

7207 UNIVERZA V MARIBORU UNIVERZITETNA KNJIŽNICA MARIBOR 
7208 SLOVENSKI ŠOLSKI MUZEJ 
7228 ZAVOD ZA ŠPORT SLOVENIJE 
7243 SREDNJA SOLA SLOVENSKA BISTRICA 
7258 GIMNAZIJA PTUJ 
7259 
7260 

DOM PODIPLOMCEV IN GOSTUJOČIH PROFESORJEV LJUBLJANA 
EKONOMSKA IN TRGOVSKA ŠOLA BREŽICE 

3645 POSPEŠEVALNI CENTER ZA MALO GOSPODARSTVO 
3650 SLOVENSKA TURISTIČNA ORGANIZACIJA 
1645 JAVNA AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA REGIONALNI RAZVOJ 
1646 JAVNA AGENCIJA ZA ŽELEZNIŠKI PROMET REPUBLIKE SLOVENIJE 
1641 
1642 
1644 

AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA JAVNOPRAVNE EVIDENCE IN STORITVE 
AGENCIJA ZA TRG VREDNOSTNIH PAPIRJEV 
AGENCIJA ZA ZAVAROVALNI NADZOR 

2144 
2164 

ARAO-AGENCIJA ZA RADIOAKTIVNE ODPADKE 
AGENCIJA ZA ENERGIJO REPUBLIKE SLOVENIJE 

2242 
2840 
2767 

AGENCIJA RS ZA PRESTRUKTURIRANJE IN PRIVATIZACIJO 
AGENCIJA ZA TELEKOMUNIKACIJE. RADIODIFUZIJO IN POŠTO REPUBLIKE SLOVENIJE 
SPLOŠNA BOLNIŠNICA BREZICE 

2768 SPLOŠNA BOLNIŠNICA CELJE 
2769 
2770 

PSIHIATRIČNA BOLNIŠNICA IDRIJA 
CENTER ZA ZDRAVLJENJE BOLEZNI OTROK 

2771 SPLOŠNA BOLNIŠNICA IZOLA 
SPLOŠNA BOLNIŠNICA JESENICE 
ORTOPEDSKA BOLNIŠNICA VALDOLTRA 

2774 
2776 

BOLNIŠNICA ZA GINEKOLOGIJO IN PORODNIŠTVO KRANJ 
BOLNIŠNICA GOLNIK-KLINIČNI ODDELEK ZA PLJUČNE BOLEZNI IN ALERGIJO 

2777 
2778 

ONKOLOŠKI INŠTITUT LJUBLJANA 
KLINIČNI CENTER LJUBLJANA 
PSIHIATRIČNA KLINIKA LJUBLJANA 
INSTITUT REPUBLIKE SLOVENIJE ZA REHABILITACIJO 
SPLOŠNA BOLNIŠNICA MARIBOR 
SPLOŠNA BOLNIŠNICA MURSKA SOBOTA 
SPLOŠNA BOLNIŠNICA NOVO MESTO 
PSIHIATRIČNA" BOLNIŠNICA ORMOŽ 
BOLNIŠNICA ZA ŽENSKE BOLEZNI IN PORODNIŠTVO 
SPLOŠNA BOLNIŠNICA DR. JOŽETA POTRČA PTUJ 
PSIHIATRIČNA BOLNIŠNICA BEGUNJE 

2788 BOLNIŠNICA ZA ZDRAVLJENJE IN REHABILITACIJO KRONIČNIH PLJUČNIH BOLNIKOV IN 
PODALJŠANO SPLOŠNO-BOLNIŠNIČNO NEGO SEŽANA 

2789 
2790 

2793 
9217 
9259" 
9260 

SPLOŠNA BOLNIŠNICA SLOVENJ GRADEC 
SPLOŠNA BOLNIŠNICA DR.FRANC DERGANC NOVA GORICA P.O. 
BOLNIŠNICA TOPOLŠICA 
SPLOŠNA BOLNIŠNICA TRBOVLJE 
PSIHIATRIČNA BOLNIŠNICA VOJNIK 
ZDRAVSTVENI DOM ZA ŠTUDENTE UNIVERZE V UUBUANI 
ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO VARSTVO CEUE 
ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO VARSTVO KOPER 

9281 ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO VARSTVO KRANJ 
INŠTITUT ZA VAROVANJE ZDRAVJA REPUBLIKE SLOVENIJE 
ZAVOD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA TRANSFUZIJSKO MEDICINO 
ZAVOD ZA FARMACIJO IN ZA PREIZKUŠANJE ZDRAVIL-UUBUANA 

9265 ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO VARSTVO UUBUANA 
9266 
9267 
9268" 
9269 
9270 

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO VARSTVO MARIBOR 
ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO VARSVO MURSKA SOBOTA 
ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO VARSTVO NOVA GORICA 
ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO VARSTVO NOVO MESTO 
ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO VARSTVO 

er2004 
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594 3.2. 9277 ZAVOD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA PRESADITEV ORGANOV IN TKIV SLOVENIJA TRANSPL*"' 

595 3.3. 2646 DOM STAREJŠIH OBČANOV AJDOVŠČINA  - 
596 3.3. 2647 DOM UPOKOJENCEV CELJE  — 
597 3.3. 2648 DOM STAREJŠIH OBČANOV ČRNOMELJ _ - 
598 3.3. 2649 DOM UPOKOJENCEV DOMŽALE  -- 
599 3.3. 2650 KOROŠKI DOM STAROSTNIKOV   
600 3.3. 2651 DOM STAREJŠIH OBČANOV GROSUPLJE ■ 
601 3.3. 2652 DOM STAREJŠIH HRASTNIK 
602 3.3. 2653 DOM UPOKOJENCEV JOŽETA PRIMOŽIČA MIKLAVŽA IDRIJA  - 
603 3.3. 2654 DOM STAREJŠIH OBČANOV ILIRSKA BISTRICA  — 
604 3.3. 2655 DOM UPOKOJENCEV IZOLA-CASA DEL PENSIONATO IZOLA    
605 3.3. 2656 DOM UPOKOJENCEV DR.FRANCETA BERGELJA  - 
606 3.3. 2657 DOM STAREJŠIH OBČANOV KAMNIK  — 
607 3.3. 2658 DOM STAREJŠIH OBČANOV TEZNO _ - 
608 3.3. 2659 DOM STAREJŠIH OBČANOV KOČEVJE  — 
609 3.3. 2660 OBALNI DOM UPOKOJENCEV KOPER 
610 3.3. 2661 DOM UPOKOJENCEV KRANJ  — 
611 3.3. 2662 DOM STAREJŠIH OBČANOV KRŠKO __  
612 3.3. 2663 DOM STAREJŠIH LENDAVA  - 
613 3.3. 2664 DOM UPOKOJENCEV CENTER TABOR-POUANE  - 
614 3.3. 2665 DOM STAREJŠIH OBČANOV LJUBLJANA VIČ-RUDNIK    
615 3.3. 2666 DOM STAREJŠIH OBČANOV LJUBLJANA BEŽIGRAD  - 
616 3.3. 2667 DOM STAREJŠIH OBČANOV LJUBLJANA MOSTE-POUE  — 
617 3.3. 2668 DOM STAREJŠIH OBČANOV LJUBLJANA - ŠIŠKA   —- 
618 3.3. 2669 DOM STAREJŠIH LOGATEC - 
619 3.3. 2670 DOM UPOKOJENCEV DANICE VOGRINEC MARIBOR  — 
620 3.3. 2671 DOM POČITKA MENGEŠ  - 
621 3.3. 2672 DOM POČITKA METLIKA  - 
622 3.3. 2673 DOM STAREJŠIH RAKIČAN  - 
623 3.3. 2674 DOM UPOKOJENCEV GRADIŠČE 
624 3.3. 2675 DOM UPOKOJENCEV NOVA GORICA  - 
625 3.3. 2676 DOM STAREJŠIH OBČANOV NOVO MESTO  - 
626 3.3. 2677 DOM UPOKOJENCEV POLZELA  - 
627 3.3. 2678 DOM UPOKOJENCEV POSTOJNA ——' 
628 3.3. 2679 DOM STAREJŠIH OBČANOV PREDDVOR 
629 3.3. 2680 DOM UPOKOJENCEV PTUJ - 
630 3.3. 2681 DOM DR.JANKA BENEDIKA  — 
631 3.3. 2682 TRUBARJEV DOM UPOKOJENCEV  ■— 
632 3.3. 2683 DOM UPOKOJENCEV IN OSKRBOVANCEV IMPOUCA P.O.    
633 3.3. 2684 DOM UPOKOJENCEV SEŽANA " 
634 3.3. 2685 DOM DR.JOŽETA POTRČA POLJČANE   
635 3.3. 2686 LAMBRECHTOV DOM SLOV.KONJICE.P.O. - 
636 3.3. 2687 DOM STAREJŠIH ŠENTJUR  .— 
637 3.3. 2688 DOM UPOKOJENCEV ŠMARJE PRI JELŠAH.P.O.  —- 
638 3.3. 2689 DOM UPOKOJENCEV PODBRDO  ■— 
639 3.3. 2690 DOM UPOKOJENCEV FRANC SALAMON TRBOVLJE  —' 
640 3.3. 2691 DOM STAREJŠIH OBČANOV TREBNJE   
641 3.3. 2692 DOM PETRA UZARJA  _  
642 3.3. 2693 DOM ZA VARSTVO ODRASLIH VELENJE 
643 3.3. 2694 DOM UPOKOJENCEV VRHNIKA   
644 3.3. 2695 DOM STAREJŠIH OBČANOV POLDE EBERL-JAMSKI 
645 3.3. 2696 DOM NINE POKORN GRMOVJE P.O.  " 
646 3.3. 2697 CENTER ZA VARSTVO IN DELO GOLOVEC  -' 
647 3.3. 2698 CENTER ZA USPOSABLJANJE,DELO IN VARSTVO ČRNA NA KOROŠKEM ^ 
648 3.3. 2699 VARSTVENO DELOVNi CENTER ŠENTJUR ' 
649 3.3. 3000 PRIZMA PONIKVE POSEBNI SOCIALNI ZAVOD 
650 3.3. 3001 ZAVOD ZA USPOSABLJANJE IN VARSTVO DOBRNA   
651 3.3. 3002 ZAVOD ZA VARSTVO IN USPOSABLJANJE DR. MARIJANA BORŠTNARJA DORNAVA__—-— 
652 3.3. 3003 CENTER ZA USPOSABLJANJE IN VARSTVO DOLFKE BOŠTJANČIČ  " 
653 3.3. 3004 DOM LUKAVCI 
654 3.3. 3005 ZAVOD HRASTOVEC - TRATE ' 
655 3.3. 3006 DOM TIŠJE ŠMARTNO PRI LITIJI  . ' 
656 3.3. 3007 DOM MATEVŽA LANGUSA RADOVLJICA   
657 3.3. 3008 SVZ DUTOVUE 
658 3.3. 3009 CENTER SLEPIH IN SLABOVIDNIH DR.ANTONA KRŽIŠNIKA ŠKOFJA LOKA P.O.   
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CENTER ZA SOCIALNO DELO AJDOVŠČINA _659 
~660 

661 3.3 
662 3.3 
663 3.3 

3.3 
665 3.3 

3.3 
JS67 

668 
3.3 
3.3 
3.3 

_670 
jfn 

672 

3.3 

3010 
3011 
3012 
3013 
3014 
3015 
3016 
3017 
3018 
3019 
3020 
3021 

CENTER ZA SOCIALNO DELO BREZICE 
CENTER ZA SOCIALNO DELO CELJE 
CENTER ZA SOCIALNO DELO CERKNICA 
CENTER ZA SOCIALNO DELO ČRNOMELJ 
CENTER ZA SOCIALNO DELO DOMŽALE 
CENTER ZA SOCIALNO DELO 
CENTER ZA SOCIALNO DELO GORNJA RADGONA 
CENTER ZA SOCIALNO DELO GROSUPLJE 
CENTER ZA SOCIALNO DELO HRASTNIK 
CENTER ZA SOCIALNO DELO IDRUA 
CENTER ZA SOCIALNO DELO-ILIRSKA BISTRICA 

3.3 
3.3 

J731 

_674 
675 

3.3 

676 
_677 

678 

3.3 
3.3 

J579 
JŠ80 
~68T 

3.3 

3022 
3023 
3024 
3025 
3026 
3027 
3028 
3029 
3030 

CENTER ZA SOCIALNO DELO IZOLA 
CENTER ZA SOCIALNO DELO JESENICE 
CENTER ZA SOCIALNO DELO KAMNIK 
CENTER ZA SOCIALNO DELO KOČEVJE 
CENTER ZA SOCIALNO DELO KOPER 
CENTER ZA SOCIALNO DELO KRANJ 
CENTER ZA SOCIALNO DELO KRŠKO 
CENTER ZA SOCIALNO DELO OBČINE LAŠKO 
CENTER ZA SOCIALNO DELO LENART 

3031 CENTER ZA SOCIALNO DELO LENDAVA SZOCIALIS UGYINTEZO KOZPONT LENDVA 

JS82 
3§3 
J584 
~685 

3032 
3033 

CENTER ZA SOCIALNO DELO LITIJA 
CENTER ZA SOCIALNO DELO LJUBLJANA CENTER 

3034 
3035 
3036 

CENTER ZA SOCIALNO DELO LJUBLJANA VIČ RUDNIK 
CENTER ZA SOCIALNO DELO LJUBLJANA BEŽIGRAD 
CENTER ZA SOCIALNO DELO LJUBLJANA MOSTE-POUE 

687 
3037 
3038 

CENTER ZA SOCIALNO DELO LJUBLJANA ŠIŠKA 
CENTER ZA SOCIALNO DELO LJUTOMER 

3039 CENTER ZA SOCIALNO DELO LOGATEC 
3040 
3041 
3042 
3043 

CENTER ZA SOCIALNO DELO P.O. 
CENTER ZA SOCIALNO DELO METLIKA 
CENTER ZA SOCIALNO DELO MOZIRJE 
CENTER ZA SOCIALNO DELO MURSKA SOBOTA 

3044 
3045 
3046 

CENTER ZA SOCIALNO DELO OBČINE NOVA GORICA 
CENTER ZA SOCIALNO DELO NOVO MESTO 
CENTER ZA SOCIALNO DELO ORMOŽ 

697 3047 
3048 
3049 

CENTER ZA SOCIALNO DELO PESNICA 
CENTER ZA SOCIALNO DELO PIRAN 
CENTER ZA SOCIALNO DELO POSTOJNA 

3050 CENTER ZA SOCIALNO DELO 
CENTER ZA SOCIALNO DELO RADLJE OB DRAVI 
CENTER ZA SOCIALNO DELO RADOVUICA 
CENTER ZA SOCIALNO DB O RAVNE NA KOROŠEM 
CENTER ZA SOCIALNO DELO RIBNICA 
CENTER ZA SOCIALNO DELO RUŠE 
CENTER ZA SOCIALNO DELO SEVNICA 
CENTER ZA SOCIALNO DELO SEŽANA 
CENTER ZA SOCIALNO DELO SLOVENJ GRADEC 
CENTER ZA SOCIALNO DELO P.O. 
CENTER ZA SOCIALNO DELO SLOVENSKE KONJICE 
CENTER ZA SOCIALNO DELO ŠENTJUR PRI CELJU 
CENTER ZA SOCIALNO DELO ŠKOFJA LOKA 
CENTER ZA SOCIALNO DELO ŠMARJE PRI JELŠAH 
CENTER ZA SOCIALNO DELO TOLMIN 
CENTER ZA SOCIALNO DELO TRBOVLJE 
CENTER ZA SOCIALNO DELO TREBNJE 
CENTER ZA SOCIALNO DELO TRŽIČ 
CENTER ZA SOCIALNO DELO VELENJE 
CENTER ZA SOCIALNO DELO VRHNIKA 
CENTER ZA SOCIALNO DELO ZAGORJE OB SAVI 
CENTER ZA SOCIALNO DELO ŽALEC 
MATERINSKI DOM 
VARSTVENO DELOVNI CENTER KRANJ 
VARSTVENO DELOVNI CENTER TONČKE HOČEVAR* 

3075 VARSTVENO DELOVNI CENTER POLŽ 

°kt°b^004 
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Seznam uporabnikov državnega proračuna in obon, vključenih v Konsolidirano premoženjsko 
bilanco države in občin na dan 31.12.2003 

(z * so označeni proračunski uporabniki občin, ki imajo del državnega premoženja) 
Zap.št. Skupina 

725 3.3. 
726 3.3. 
727 3.3. 
728 3.3. 
/29 3.3. 
730 3.3. 
731 
732 3.3. 
733 3.3. 
734 3.3. 
735 3.3. 
736 3.3. 
737 3.3. 
738 
739 
740 
741 
742 
743 
744 
745 
746 
747 
748 
749 
750 
751 
752 
753 
754 
755 
756 
757 
758 

760 
761 

763 
764 
765 

767 
768 
769 
770 
771 
772 
773 
774 
775 
776 
777 
778 
779 
780 
781 
782 
783 

_784 
785 
786 
787 
788 
789 
790 

3.3. 

Šifra PU 
3076 
3077 
3078 
3085 
3086 
3087 
3088 
3089 
3090 
3091 
3092 
3093 

3.3. 
3.3. 
3.4. 
3.4. 
3.4. 
3.4. 
3.4. 
3.4. 
3.4. 
3.4. 
3.4. 
3.4. 
3.4. 
3.4. 
3.4. 
3.4. 
3.4. 
3.4. 
3.4. 
3.4. 
3.4. 

3.4. 
3.4. 3801 

3810 
3.4. 
3.5. 

3814 
3081 

3.5. 3442 
34-13 

3.5. 3445 
3.5. 3446 
3.5. 3447 
3.5. 3452 
3.5. 3453 
3.5. 
3.5. 

3454 
3457 

3.5. 3460 
3.5. 
3.5. 

3461 
3463 

3.5. 3467 
3.5. 3469 
3.5. 
3.5. 
3.5. 
3.5. 
3.5. 
3.5. 
3.5. 
3.5. 
3.6. 
3.0. 
3.6. 
3.6. 

3094 
3095 
3098 
3546 
3551 
3558 
3561 
3562 
3719 
3749 
3750 
3751 
3752 
3753 
3754 
3767 
3768 
3769 
3770 
3771 
3774 
3775 
3776 
3777 

VARSTVENO DELOVNI CENTER NOVO MESTO 
VARSTVENO DELOVNI CENTER ZAGORJE OB SAVI 
SKUPNOST SOCIALNIH ZAVODOV SLOVENIJE 
CENTER ZA USPOSABLJANJE IN VARSTVO INVALIDNIH OSEB DOMŽALE - KAMNliT 
VARSTVENO DELOVNI CENTER KRŠKO - LESKOVEC 
DOM STAREJŠIH OBČANOV FUŽINE 
SKUPNOST CENTROV ZA SOCIALNO DELO SLOVENIJE_ 
DOM STAREJŠIH NA FARI 
DOM STAREJŠIH OBČANOV LJUTOMER" 
VARSTVENO DELOVNI CENTER MURSKA SOBOTA 
VARSTVENO DELOVNI CENTER ČRNOMELJ 
VARSTVENO DELOVNI CENTER KOPER 
VARSTVENO DELOVNI CENTER POSTOJNA 
VARSTVENO DELOVNI CENTER TOLMIN 
VARSTVENO DELOVNI CENTER VELENJE 

3472 
3473 
3477 
3478 
3480 
3481 
3482 
6326 
2341 
2342 
2344 
2345 

Naziv PU 

FILMSKI STUDIO VIBA FILM LJUBLJANA 
RTV SLOVENIJA LJUBLJANA 
SLOVENSKA FILHARMONIJA LJUBLJANA 
SLOVENSKO NARODNO GLEDALIŠČE OPERA IN BALET LJUBLJANA 
SLOVENSKO NARODNO GLEDALIŠČE DRAMA 
NARODNA IN UNIVERZITETNA KNJIŽNICA 
ZGODOVINSKI ARHIV CELJE 
POKRAJINSKI ARHIV KOPER 
ZGODOVINSKI ARHIV LJUBLJANA 
POKRAJINSKI ARHIV MARIBOR 
POKRAJINSKI ARHIV V NOVI GORICI 
ZGODOVINSKI ARHIV PTUJ 
NARODNI MUZEJ SLOVENIJE 
SLOVENSKI ETNOGRAFSKI MUZEJ 
PRIRODOSLOVNI MUZEJ SLOVENIJE 
NARODNA GALERIJA LJUBLJANA 
MODERNA GALERIJA 
SLOVENSKI GLEDALIŠKI MUZEJ LJUBLJANA 
SLOVENSKA KINOTEKA 
TEHNIŠKI MUZEJ SLOVENIJE LJUBLJANA 
MUZEJ NOVEJŠE ZGODOVINE SLOVENIJE 
ARBORETUM VOLČJI POTOK 
JAVNI ZAVOD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA VARSTVO KULTURNE DEDIŠČINE 
JAVNI ZAVOD MUZEJ ŠPORTA 
INŠTITUT REPUBLIKE SLOVENIJE ZA SOCIALNO VARSTVO 
"INŠTITUT JOŽEF ŠTEFAN 
INŠTITUT ZA KOVINSKE MATERIALE IN TEHNOLOGIJE 
KEMUSKI INSTITUT 
NACIONALNI INŠTITUT ZA BIOLOGIJO 
INŠTITUT ZA HIDRAVLIČNE RAZISKAVE LJUBLJANA" 
INŠTITUT ZA HMELJARSTVO IN PIVOVARSTVO SLOVENIJE 
ZAVOD ZA RIBIŠTVO SLOVENIJE 
AKADEMSKA IN RAZISKOVALNA MRE2A SLOVENijE" 
ZAVOD ZA GRADBENIŠTVO SLOVENIJE 
PEDAGOŠKI INSTITUT LJUBLJANA 
INŠTITUT ŽA EKONOMSKA RAZISKOVANJA. LJUBLJANA 
INŠTITUT ZA NARODNOSTNA VPRAŠANJA 
GEOLOŠKI ZAVOD SLOVENIJE 
INSTITUT INFORMACIJSKIH ZNANOSTI    
INŠTITUT ZA NOVEJŠO ZGODOVINO LJUBLJANA INŠTITUT ZA NOVEJŠO ZGODOVINO LJUBLJANA  z^Sf\ 
ZNANSTVENORAZISKOVALNI CENTER SLOVENSKE AKADEMIJE ZNANOSTI IN UMETNj^- 
GOZDARSKI INŠTITUT SLOVENIJE _ 
URBANISTIČNI INSTITUT REPUBLIKE SLOVENIJE 
GEODETSKI INŠTITUT SLOVENIJE 

.TEKSTILNI INSTITUT MARIBOR _ 
KMETIJSKI INSTITUT SLOVENIJE 
ANDRAGOŠKI CENTER REPUBLIKE SLOVENIJE 
KOBILARNA LIPICA 
ZAVOD ZA GOZDOVE SLOVENIJE LJUBLJANA  
CENTER ZA RAZVOJ KMETIJSTVA IN PODEŽELJA JABLE 
KMETIJSKO GOZDARSKA ZBORNICA SLOVENIJE 
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Seznam uporabnikov državnega proračuna in občin, vključenih v Konsolidirano premoženjsko 
bilanco države in občin na dan 31.12.2003 

(z * so označeni proračunski uporabniki občin, ki imajo del državnega premoženja) 
Šifra PU Naziv PU 

791 3.6. 2346 KMETIJSKO GOZDARSKA ZBORNICA SLOVENIJE KMETIJSKO GOZDARSKI ZAVOD LJUBLJANA 

 792 3.6. 2347 KMETIJSKO GOZDARSKA ZBORNICA SLOVENIJE KMETIJSKO GOZDARSKI ZAVOD MARIBOR 
-___793 
-___794 

795 

13.6. 2348 KMETIJSKO GOZDARSKA ZBORNICA SLOVENIJE KMETIJSKO GOZDARSKI ZAVOD PTUJ 
3.6. 2349 KMETIJSKO GOZDARSKA ZBORNICA SLOVENIJE KMETIJSKO GOZDARSKI ZAVOD CEUE 
3.6. 2350 KMETIJSKO GOZDARSKA ZBORNICA SLOVENIJE KMETIJSKO GOZDARSKI ZAVOD NOVA 

GORICA 
796 3.6. 2351 KMETIJSKO GOZDARSKA ZBORNICA SLOVENIJE KMETIJSKO GOZDARSKI ZAVOD MURSKA 

SOBOTA 
^__797 3.6. 2352 KMETIJSKO GOZDARSKA ZBORNICA SLOVENIJE KMETIJSKO GOZOARSKi ZAVOD KRANJ 

798 3.6. 2353 KMETIJSKO GOZDARSKA ZBORNICA SLOVENIJE KMETIJSKI GOZDARSKI ZAVOD NOVO 
MESTO 

-___799 '37. 2541 KOZJANSKI PARK 
~___800 
_ 80^ 

3.7. 2542 TRIGLAVSKI NARODNI PARK BLED 
3.7. 2543 PARK ŠKOCJANSKE JAME SLOVENIJA 

- 802 
-_J»3 

3.7. 2544 ZAVOD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA VARSTVO NARAVE 
3.9. 2166 SLOVENSKA AKREDITACIJA 

—— 
-___805 

tšia 3484 SLOVENSKI INŠTITUT ZA STANDARDIZACIJO 
4.1. 2640 ZAVOD ZA POKOJNINSKO IN INVALIDSKO ZAVAROVANJE SLOVENIJE 

~-_J>06 4.1. 2641 JAVNI JAMSTVENI IN PREŽIVNINSKI SKLAD REPUBLIKE SLOVENIJE 

1 
sl

§
L

 

4.1. 2642 ZAVOD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA ZAPOSLOVANJE 
4.1. 2740 ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE SLOVENIJE 
4.2. 9600 JAVNI SKLAD RS ZA REGIONALNI RAZVOJ IN OHRANJANJE POSELJENOSTI SLOVENSKEGA 

PODEŽELJA 
4.2. 9602 STANOVANJSKI SKLAD REPUBLIKE SLOVENIJE, JAVNI SKLAD 
4.2. 9603 EKOLOŠKO RAZVOJNI SKLAD REPUBLIKE SLOVENIJE, JAVNI SKLAD 

 812 
813 

 814 
- 815 
—___816 

817 

—21® 

4.2. 9604 SKLAD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA RAZVOJ MALEGA GOSPODARSTVA 
4.2. 9605 SKLAD ZA FINANCIRANJE RAZGRADNJE NUKLEARNE ELEKTRARNE KRŠKO IN ZA 

ODLAGANJE RADIOAKTIVNIH ODPADKOV IZ NEK 
4^7 " 9606 SKLAD KMETIJSKIH ZEMLJIŠČ IN GOZDOV REPUBLIKE SLOVENUE 
4.2. 9607 JAVNI SKLAD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA KULTURNE DEJAVNOSTI 
4.2. 9608 FILMSKI SKLAD REPUBLIKE SLOVENUE JAVNI SKLAD 
4.2. 9609 AD FUTURA, ZNANSTVENO ■ IZOBRAŽEVALNA FUNDACIJA REPUBLIKE SLOVE NIJE, JAVNI 

SKLAD 
4.2. 9610 SKLAD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA SUKCESIJO —819 

—820 
—__82l 
L__82?| 

sJ. 3083 SKLAD-DR.FRANCA MUNDE ZA ŠTIPENDIRANJE ŠTUDENTOV V RS 
3.4 3566 SLOVENSKO NARODNO GLEDALIŠČE MARIBOR 
r—  6876 

6919 
OSNOVNA ŠOLA GRIŽE 
CENTER ZA IZOBRAŽEVANJE IN USPOSABLJANJE TOLMIN 
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Milnica 

^in Priimek: 

Poštna številka: 

IZVOD(OV) POROČEVALCA DZ REPUBLIKE SLOVENIJE 

N*0i 
°^nika (-ce) oz. pooblaščene osebe:  

>-'0CHni 

^VA°4PTŠI'ite na nas,ov: DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE, 1000 LJUBLJANA, 'EL.:(01)47-89-788; FAX: (01)47-89-856 

evalca je 630 tolarjev (brez davka). Naročnina se obračunava mesečno. 
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Izdaja Državni zbor Republike S'ovenije - Naslov uredništva: D-žavni zbor Republike Slover.ije, Ljubljana,„- ubičeva 4, urednica Jasna Urbanija, te ■ t pUb|,K0_ 
SET Vevče, Vevška 52, Ljubljana - Polje - Cena Izvoda 630 tolarjev (brez davka) - plačilo v roku 8 dni po prejemu računa ■ TRR: Državni zbor 0<j|ag' |, P 
Ljubljana, 01100-8450000512 - Naročniške zadeve: telefon (01) 47-89-788 ali 47-89-717. Številka laksa: (01) 47-89-856. ISSN 1318-016 ^ ( 
davku na dodano vrednost sodi ta publikacija med proizvode, za katere se obračunava davek na dodano vrednost po stop^J 
št.89/98) 
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