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ZAKON  

O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVEH ZAKONA O OPRAVLJANJU PLAČILNIH STORITEV ZA 

PRORAČUNSKE UPORABNIKE 

 

 

 

I. UVOD 

 

1. OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA SPREJEM PREDLOGA ZAKONA 

 

1.1. Ocena stanja 

 

Zaradi posebnosti upravljanja likvidnosti in sredstev v sistemu enotnega zakladniškega računa države 

in občin (v nadaljnjem besedilu: EZR), ki je vzpostavljen z Zakonom o javnih financah (Uradni list RS, 

št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617; v 

nadaljnjem besedilu: ZJF), je v veljavnem Zakonu o opravljanju plačilnih storitev za proračunske 

uporabnike (Uradni list RS, št. 59/10 in 111/13; v nadaljnjem besedilu: ZOPSPU) urejena prepoved 

oziroma omejitev odpiranja transakcijskih računov in uporabe plačilnih storitev izven sistema EZR. Pri 

izvajanju ZOPSPU se je v praksi izkazalo, da je potrebno urediti posamezna področja finančnega 

poslovanja proračunskih uporabnikov, ki odstopajo od obstoječe pravne ureditve, in sicer: 

- odpiranje in uporabo transakcijskih računov za namen upravljanja sredstev varnostnih rezerv, 

ki jih v imenu in za račun Republike Slovenije pri poslovnih bankah odpira SID - Slovenska 

izvozna in razvojna banka, d. d., Ljubljana,  

- odpiranje in uporabo transakcijskih računov pri tujih poslovnih bankah za potrebe Ministrstva 

za obrambo; 

- odpiranje trgovalnih računov, namenjenih za nakup, prodajo, preknjižbo in hrambo ter druge 

oblike razpolaganja in upravljanja nematerializiranih vrednostnih papirjev in drugih finančnih 

instrumentov na domačem in tujih kapitalskih trgih pri izbranih ponudnikih, ki opravljajo 

investicijske storitve v skladu s posebnimi predpisi. 

 

V obdobju po uveljavitvi ZOPSPU (od avgusta 2010 dalje) je Uprava Republike Slovenije za javna 

plačila (v nadaljnjem besedilu: UJP) prevzela nekatere nove storitve in naloge, ki jih je potrebno 

ustrezno urediti v tem zakonu. 
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Proračunski uporabniki pri sklepanju obligacijskih razmerij izdajajo tudi menice, kot obliko finančnega 

zavarovanja pogodbenih obveznosti. Pri posameznih občinah in proračunskih uporabnikih, ki imajo 

zaradi zadolženosti likvidnostne težave, se v praksi dogaja, da izdane menice dodatno poslabšujejo 

njihovo likvidnost in negativno delujejo na delovanje sistema EZR. Zato se v tem zakona predlaga 

vzpostavitev centralne evidence izdanih menic, ki jo bo vodil UJP.  

 

Pri izvajanju ZOPSPU se je izkazalo, da je treba posamezne določbe zakona dopolniti oziroma 

spremeniti in jih uskladiti z dejanskim stanjem, kakor je razvidno v nadaljevanju predloga zakona, pri 

čemer se je predlagatelj izognil prepodrobnemu normiranju in urejanju posameznih vprašanj oziroma 

razmerij.  

 

1.2. Razlogi za sprejem predloga zakona 

 

1.2.1. Normativna ureditev storitev SID banke za Republiko Slovenijo 

Na podlagi 3. člena Zakona o Slovenski izvozni in razvojni banki (Uradni list RS, št. 56/08, 20/09 in 

25/15 – ZBan-2; v nadaljnjem besedilu: ZSIRB) je SID - Slovenska izvozna in razvojna banka, d. d., 

Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: SID banka) pooblaščena, da v imenu in za račun Republike 

Slovenije (v nadaljnjem besedilu: RS ali država) opravlja vse posle po Zakonu o zavarovanju in 

financiranju mednarodnih gospodarskih poslov (Uradni list RS, št. 2/04, 56/08 – ZSIRB in 82/15; v 

nadaljnjem besedilu: ZZFMGP). 

ZZFMGP ureja sistem zavarovanja in financiranja mednarodnih gospodarskih poslov v Republiki 

Sloveniji, kot enega izmed instrumentov trgovinske politike, s katerim se zagotavljajo konkurenčni 

pogoji domačih poslovnih subjektov na tujih trgih. 

Z ZZFMGP je urejen samo tisti del zavarovanja in financiranja izvoza, kjer ima država zaradi narave 

rizikov in finančnih zmogljivosti posebno vlogo pri spodbujanju tega izvoza.  

SID banka kot pooblaščena institucija po ZZFMGP v imenu in za račun Republike Slovenije zavaruje 

tiste komercialne in nekomercialne rizike (nemarketabilne rizike), ki jih zaradi njihove narave in stopnje 

tveganja zasebni pozavarovalni sektor ni pripravljen prevzeti ali pa ima za to omejene zmogljivosti, kar 

pomeni, da zasebni trg ni sposoben prevzemati nekaterih rizikov in nuditi nekaterih financiranj in 

zavarovanj brez garancije oziroma poroštva države, kar povzroča nedelovanje trga ali obstoj tržnih 

vrzeli, ki jih zapolnjuje pooblaščena institucija ter na ta način dopolnjuje finančni trg. 

Celoten obseg finančnih sredstev, ki jih je SID banka oziroma država preko SID banke v letu 2013 

usmerila v slovensko gospodarstvo, je znašal skoraj 3,9 mrd EUR (0,93 mrd € agentskih poslov za 

državni račun in 3,0 mrd € novih poslov v lastnem imenu in za lasten račun). 

SID banka poleg poslov zavarovanja za državni račun in poslov financiranja izvoza opravlja tudi druge 

posle v svojem imenu in za svoj račun (zavarovanje pred marketabilnimi riziki, izdajanje garancij, 

financiranje izvoza, ki ni predmet tega zakona).  

Računsko sodišče je v Odzivnem poročilu na Revizijsko poročilo RS k Predlogu zaključnega računa 

proračuna RS za leti 2012 in 2013 v delu, ki se nanaša na Ministrstvo za finance, opozorilo na 

nezadovoljivo odpravljene nepravilnosti glede izvajanja poslov za tuj račun (izvajanje zavarovalnih 

poslov, ki jih za RS izvaja SID banka, ker Ministrstvo za finance ni evidentiralo vseh poslovnih 

dogodkov, ki jih SID banka izvaja v imenu in za račun države).  

 

Ministrstvo za finance in Vlada Republike Slovenije sta v okviru izvedbe popravljalnega ukrepa 

Računskega sodišča pripravila predlog sprememb in dopolnitev ZZFMGP, ki je bil sprejet v Državnem 

Zboru RS (novela ZZFMGP-A, Uradni list RS št. 82/15). Po uveljavitvi novele ZZFMGP-A račun 

varnostnih rezerv še nadalje ostane odprt pri poslovni banki (varnostne rezerve, ki so last RS, so 

definirane kot denarna sredstva RS na transakcijskem računu pri poslovni banki, ki jih po pogodbi v 

imenu in za račun RS upravlja SID banka).  
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Računa, ki ju je v imenu in za račun države SID banka odprla pri Novi Ljubljanski banki, d. d., 

Ljubljana (varnostne rezerve in program izravnave obresti - PIO) predstavljata odmik od določb 25. 

člena ZOPSPU, zato je s predlogom zakona predlagana pravna ureditev tega področja. 

 

V primeru drugačnih rešitev bi spremenili obstoječi sistem, ki uspešno deluje in povzročili 

slovenskemu gospodarstvu veliko škodo, saj bi sprememba sistema lahko povzročila zmanjšanje 

sposobnosti SID banke za podporo izvoznim poslom. Ob dejstvu, da izvoz pomembno spodbuja 

gospodarsko rast, bi zmanjšanje izvoznih poslov tako pomembno vplivalo na gospodarsko rast v 

Sloveniji. 

 

1.2.2. Ureditev transakcijskih računov proračunskih uporabnikov izven države 

 

V skladu z Zakonom o obrambi (Uradni list RS, št. 103/04 – uradno prečiščeno besedilo in 95/15) se 

vojaška služba izvaja tudi izven države v vojaško diplomatskih predstavništvih, organih mednarodnih 

organizacij, pri drugih organih ali v skupnih poveljstvih in enotah, zaradi izvrševanja obveznosti, 

prevzetih v mednarodnih organizacijah oziroma z mednarodnimi pogodbami, ali v obliki stalnih ali 

začasnih skupin in enot Slovenske vojske, ki so napotene na opravljanje nalog izven države. 

 

Pri izvajanju ZOPSPU je bilo ugotovljeno, da ima Ministrstvo za obrambo odprte transakcijske račune 

pri tujih poslovnih bankah, ki jih nujno rabi za nemoteno opravljanje nalog obrambnih atašejev, 

obrambnih predstavnikov pri mednarodnih organizacijah in drugih javnih uslužbencev na obrambnem 

področju, ki so izenačeni z diplomati v sprejemnih državah oziroma pri mednarodnih organizacijah, ter 

za potrebe delovanja vojaških predstavništev v tujini in slovenskih kontingentov na mednarodnih 

operacijah in misijah. Ker transakcijski računi pri tujih poslovnih bankah na območju držav, v katerih se 

izvaja vojaška služba, predstavljajo odmik od obstoječe ureditve v 25. členu ZOPSPU, se s predlogom 

zakona dopolnjuje tudi ureditev tega področja, kar bo prispevalo tudi k večji transparentnosti porabe 

javnofinančnih sredstev.    

 

1.2.3. Ureditev trgovalnih računov proračunskih uporabnikov 

 

Na podlagi ZJF lahko država in občine v okviru upravljanja s finančnim premoženjem opravljajo tudi 

transakcije, potrebne za nakup ali prodajo delnic in ostalih nematerializiranih vrednostnih papirjev 

oziroma kapitalskih naložb in vlog v gospodarskih družbah, ter morajo imeti za ta namen odprte 

trgovalne račune, ki so namenjeni za nakup, prodajo, preknjižbo in hrambo ter druge oblike 

razpolaganja in upravljanja nematerializiranih vrednostnih papirjev in drugih finančnih instrumentov na 

domačem in tujih kapitalskih trgih pri izbranih ponudnikih, ki opravljajo investicijske storitve v skladu z 

zakonom Zakon o trgu finančnih instrumentov (Uradni list RS, št. 108/10 – uradno prečiščeno 

besedilo, 78/11, 55/12, 105/12 – ZBan-1J in 63/13 – ZS-K).  

 

Podobno velja tudi za nekatere posredne proračunske uporabnike, kot je npr. Sklad za financiranje 

razgradnje Nuklearne elektrarne Krško in za odlaganje radioaktivnih odpadkov iz Nuklearne elektrarne 

Krško (v nadaljnjem besedilu: Sklad NEK), ki mora ravnati s finančnim premoženjem tako, da 

zagotavlja varnost, donosnost in likvidnost svojih naložb v finančne instrumente v skladu z Zakonom o 

javnih skladih (Uradni list RS, št. 77/08 in 8/10 – ZSKZ-B). Sklad NEK je bil ustanovljen na podlagi 

Zakona o Skladu za financiranje razgradnje Nuklearne elektrarne Krško in odlaganja radioaktivnih 

odpadkov iz Nuklearne elektrarne Krško (Uradni list RS, št. 47/03 – uradno prečiščeno besedilo in 

68/08; v nadaljnjem besedilu: ZSFR). Primarna naloga Sklada NEK je zbiranje sredstev za razgradnjo 

NEK, varno skladiščenje in končno odlaganje izrabljenega jedrskega goriva ter radioaktivnih 

odpadkov. Sklad posluje v posebni organizacijski obliki in je bil ustanovljen kot pravna oseba »sui 

generis« z namenom, opredeljenim v ZSFR. Pri izvajanju ZOPSPU je bilo tudi ugotovljeno, da ima 

Sklad NEK odprte trgovalne račune izven države, ki jih uporablja izključno za namen portfeljskih 

investicij oziroma naložb finančnega premoženja Sklada NEK v finančne instrumente. Sklad NEK 

nalaga sredstva v skladu s 26. členom Zakona o javnih skladih in svojo naložbeno politiko ter 

finančnim načrtom, ki ju na predlog Upravnega odbora potrdi Vlada RS. Pri upravljanju s sredstvi 
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spoštuje načela varnosti, razpršenosti in likvidnosti sredstev. Nadzor nad finančnim poslovanjem 

Sklada NEK je zagotovljen z veljavnimi predpisi.   

 

Ker trgovalni računi, odprti pri ponudnikih investicijskih storitev, predstavljajo odmik od obstoječe 

ureditve v 25. členu ZOPSPU, se s predlogom zakona dopolnjuje tudi ureditev tega področja. 

 

1.2.4. Ureditev centralne evidence izdanih menic proračunskih uporabnikov 

 

Nenadzorovano izdajanje menic s strani proračunskih uporabnikov, ki imajo likvidnostne težave, 

predstavlja tveganje za delovanje sistema EZR. Zato je v predlogu zakona predvidena vzpostavitev 

centralne evidence menic, izdanih s strani proračunskih uporabnikov, ki jo bo vodil UJP. S tem se bo 

vzpostavil nadzor nad izdajanjem menic in preprečila tveganja za likvidnost proračunskih uporabnikov 

in sistema EZR. 

 

1.2.5. Ureditev drugih področjih 

 

Poleg zgoraj navedenih razlogov se je v praksi izkazalo, da je potrebno: 

- spremeniti definicije nekaterih izrazov, uporabljenih v zakonu, 

- opredeliti nove naloge in storitve UJP, 

- uskladiti besedilo zakona z dejanskim stanjem v delu, ki se nanaša na vodenje registra 

proračunskih uporabnikov in izmenjavo podatkov z drugimi registri in uradnimi evidencami, 

- dopolniti določbe, ki urejajo varstvo osebnih in drugih zaupnih podatkov, 

- dopolniti kazenske določbe. 

 

2. CILJI, NAČELA IN POGLAVITNE REŠITVE PREDLOGA ZAKONA 

 

2.1. Cilji  

 

Pri pripravi predloga zakona je predlagatelj sledil predvsem naslednjim ciljem: 

 normativno urediti izjeme glede odpiranja transakcijskih in trgovalnih računov in uporabe plačilnih 

storitev izven sistema enotnega zakladniškega države; 

 zagotoviti transparentnost poslovanja z javnofinančnimi sredstvi, ki se vodijo na transakcijskih 

računih, odprtih pri poslovnih bankah v državi in tujini, ter na trgovalnih računih, odprtih pri 

ponudnikih investicijskih storitev;  

 odpraviti ali zmanjšati tveganja za likvidnost proračunskih uporabnikov in sistema EZR v zvezi z 

izdajanjem menic; 

 uskladiti definicije nekaterih izrazov, uporabljenih v zakonu;  

 opredeliti obstoječe in nove naloge ter storitve UJP; 

 zagotoviti varstvo osebnih in drugih zaupnih podatkov;  

 odpraviti ugotovljene pomanjkljivosti in nedoslednosti ZOPSPU; 

 podrobneje opredeliti sankcije za kršitev zakona. 

 

2.2. Načela 

  

Najpomembnejša načela predloga zakona so: 

 načelo zakonitosti, ki se uresničuje tako, da se s predlogom zakona za posle, ki jih proračunski 

uporabniki opravljajo izven sistema EZR, ustvarja pravna podlaga za odprtje transakcijskih in 

trgovalnih računov za namene, določene s tem ali drugim zakonom; 

 načelo skladnosti predpisov: besedilo ZOPSPU mora biti v skladu z drugimi področnimi zakoni; 

 načelo skrbnega in učinkovitega nadzora na področju plačilnega prometa in likvidnosti, ki od 

proračunskih uporabnikov zahteva, da poslujejo v skladu s pravili upravljanja tveganj ter drugimi 

pravili varnega in skrbnega poslovanja, določenimi v tem in drugih zakonih; 
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 načelo razvoja elektronskega poslovanja in dostopnosti spletnih storitev javne uprave ter 

gospodarnost, učinkovitost in uspešnost delovanja javnega sektorja, ki zagotavlja polno 

izkoriščanje vseh gospodarskih in družbenih prednosti digitalne družbe; 

 načelo sorazmernih in odvračilnih sankcij: nepravilnosti se sankcionirajo strogo, kar zagotavlja 

skladnost poslovanja proračunskih uporabnikov in poslovnih subjektov, ki opravljajo storitve za 

proračunske uporabnike; 

 načelo sorazmernosti: predlog zakona se omejuje zgolj na nujno potrebne spremembe in 

dopolnitve, pri čemer se je predlagatelj izognil prepodrobnemu normiranju in urejanju posameznih 

vprašanj oziroma razmerij.  

 

Pri pripravi besedila je bilo upoštevano tudi načelo neodvisnosti Banke Slovenije v skladu s 7. členom 

Statuta Evropskega sistema centralnih bank in Evropske centralne banke ter 2. členom Zakona o 

Banki Slovenije (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo in 59/11; v nadaljnjem 

besedilu: ZBS-1) in mnenjem Evropske centralne banke (CON/2010/55 z dne 9. 7. 2010 in 

CON/2013/62 z dne 19. 8. 2013). ZOPSPU ne nalaga dodatne obveznosti Banki Slovenije in ne 

posega v njeno institucionalno neodvisnost. Določbe ZOPSPU se ne uporabljajo za Banko Slovenije, 

ko vodi račune in opravlja plačilne storitve za proračunske uporabnike. Vse pravice in obveznosti 

Banke Slovenije v zvezi z vodenjem enotnih zakladniških računov države in občin ter posebnih 

namenskih transakcijskih računov in opravljanjem plačilnih storitev prek teh računov se urejajo s 

pogodbo ali drugim pravnim aktom (npr. tehničnim protokolom), ki ga sporazumno sklenejo Ministrstvo 

za finance, imetnik računa in Banka Slovenije, pri čemer se uporabljajo določbe ZBS-1 ter drugih 

zakonov in predpisov Evropske unije, ki določajo ekonomsko in monetarno politiko držav članic 

Evropske unije in pogoje denarnega financiranja ter druga finančna razmerja med nacionalnimi 

centralnimi bankami držav članic Evropske unije in pravnimi osebami javnega prava. 

 

2.3. Poglavitne rešitve predloga zakona 

 

Poglavitne rešitve predloga zakona so: 

 določa se izjema glede odpiranja transakcijskih računov države in uporabe plačilnih storitev pri 

poslovnih bankah, ki delujejo  na območju Republike Slovenije;  

 s predlaganimi dopolnitvami se omogoča odpiranje transakcijskih računov pri tujih poslovnih 

bankah za potrebe Ministrstva za obrambo, s čimer so zagotovljeni pogoji za nemoteno 

opravljanje nalog obrambnih atašejev, obrambnih predstavnikov pri mednarodnih organizacijah in 

drugih javnih uslužbencev na obrambnem področju, ki so izenačeni z diplomati v sprejemnih 

državah oziroma pri mednarodnih organizacijah, ter pogoji za finančno poslovanje vojaških 

predstavništev v tujini in slovenskih kontingentov na mednarodnih operacijah in misijah; 

 državi in občinam, ter nekaterim proračunskim uporabnikom, ki imajo podlago v posebnih 

področnih zakonih, se omogoča odpiranje trgovalnih računov pri ponudnikih investicijskih storitev, 

prek katerih se v okviru upravljanja s finančnim premoženjem opravljajo tudi transakcije, potrebne 

za nakup ali prodajo delnic in ostalih nematerializiranih vrednostnih papirjev oziroma kapitalskih 

naložb in vlog v gospodarskih družbah; 

 za zagotovitev stabilnosti javnih financ in odpravo tveganj, ki lahko negativno vplivajo na likvidnost 

proračunskih uporabnikov in sistema EZR, se predlaga vzpostavitev evidence o izdanih menicah 

in določa obveznost proračunskih uporabnikov, da o izdanih menicah sporočajo podatke UJP; 

 določajo se pomeni novih izrazov, uporabljenih v zakonu (»skrbnik javnofinančnih prihodkov«, 

»trgovalni račun«, »zunanji ponudnik«); 

 določajo se nove in usklajujejo obstoječe storitve in naloge UJP (zbiranje podatkov o izdanih 

menicah, zbiranje podatkov o odprtih terjatvah in obveznostih nadzornikov javnofinančnih 

prihodkov, nudenje podpore zunanjim ponudnikom na področju izvajanja spletnih plačil, storitve na 

področju izdajanja elektronskega denarja);  

 dopolnjujejo se določbe, ki urejajo vodenja registra proračunskih uporabnikov in izmenjavo 

podatkov z drugimi registri; 

 za zagotovitev večje varnosti osebnih in drugih zaupnih podatkov se dopolnjujejo določbe, ki 

urejajo obdelavo podatkov; 
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 določajo se sankcije za kršitev obveznosti v zvezi z izdajanjem menic in odpiranjem računov izven 

sistema EZR. 

 

3. OCENA FINANČNIH POSLEDIC PREDLOGA ZAKONA ZA DRŽAVNI PRORAČUN IN DRUGA 

JAVNA  FINANČNA SREDSTVA 

 

Predlog zakona nima finančnih posledic za državni proračun in za druga javna finančna sredstva. 

 

4. NAVEDBA, DA SO SREDSTVA ZA IZVAJANJE ZAKONA V DRŽAVNEM PRORAČUNU 

ZAGOTOVLJENA, ČE PREDLOG ZAKONA PREDVIDEVA PORABO PRORAČUNSKIH 

SREDSTEV V OBDOBJU, ZA KATERO JE BIL DRŽAVNI PRORAČUN ŽE SPREJET 

 

Predlog zakona ne predvideva porabe proračunskih sredstev v obdobju, za katero je bil državni 

proračun že sprejet.  

 

5. PRIKAZ UREDITVE V DRUGIH PRAVNIH SISTEMIH IN PRILAGOJENOST PREDLAGANE 

UREDITVE PRAVU EVROPSKE UNIJE 

 

Predlog zakona ni predmet usklajevanja s pravom Evropske unije (v nadaljnjem besedilu: EU). 

 

Glede na sistem javnih financ in sistem EZR, kakor ju je vzpostavil ZJF, s tem pa glede na način 

izvrševanja državnega in občinskih proračunov ter upravljanja denarnih sredstev sistema EZR ureditev 

po tem zakonu in predpisi, ki so ali pa bodo izdani na njegovi podlagi, niso primerljivi s pravnim redom 

drugih članic EU. Ta ureditev je izvirna in je bila v Sloveniji uvedena 1. 1. 2003. Izkazala se je za zelo 

učinkovito v sistemu upravljanja likvidnosti državnega in občinskih proračunov. Vzpostavlja celovit ter 

enoten sistem obdelave podatkov za proračunske, davčne, statistične, analitične in druge namene, 

povezane predvsem s spremljanjem izvrševanja proračunov in pripravo poročil o izvrševanju 

proračunov, nadzor nad proračunskimi izplačili in vplačili ter za upravljanje denarnih sredstev sistema 

EZR. Ta zakon zato ne prinaša nove normativne ureditve delovanja sistema EZR in plačilnega 

prometa proračunskih uporabnikov, temveč povzema ključne določbe obstoječe normativne ureditve z 

delovnega področja UJP in tako ustvarja funkcionalno normativno celoto. 

 

Delovanje sistema EZR, naloge UJP, register proračunskih uporabnikov in vrste računov proračunskih 

uporabnikov ni treba usklajevati s pravnim redom EU, ker na ravni EU ni posebnega predpisa, ki bi 

urejal ta področja.  

 

6. PRESOJA POSLEDIC, KI JIH BO IMEL SPREJEM ZAKONA 

 

6.1. Presoja administrativnih posledic 

 

a) v postopkih oziroma poslovanju javne uprave ali pravosodnih organov: 

 

Predlog zakona nima administrativnih posledic v postopkih oziroma pri poslovanju javne uprave ali 

pravosodnih organov, in sicer:   

– predlog zakona ne predvideva uvedbe novega postopka ali administrativnih bremen oziroma 

ukinitve postopka ali odprave administrativnih bremen, 

– predlog zakona ne zahteva spoštovanja načela »vse na enem mestu« ter ne določa organa in 

kraj opravljanja dejavnosti oziroma izpolnjevanja obveznosti, 

– predlog zakona ne določa podatkov oziroma dokumentov, ki so potrebni za izvedbo postopka 

in jih bo organ pridobil po uradni dolžnosti, ter način njihovega pridobivanja, 

– predlog zakona ne povzroča ustanovitve novih organov, reorganizacije ali ukinitve obstoječih 

organov,  

– predlog zakona ne povzroča potreb po novih zaposlitvah ali po dodatnem usposabljanju javnih 

uslužbencev,  
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– predlog zakona ne predvideva ukinitve postopkov in dejavnosti ter zmanjšanja števila 

zaposlenih v javni upravi. 

 

b) pri obveznosti strank do javne uprave ali pravosodnih organov:  

 

Predlog zakona nima administrativnih posledic pri obveznostih strank do javne uprave ali pravosodnih 

organov, in sicer: 

– predlog zakona ne določa dokumentacije, ki jo mora stranka predložiti, ter ne povzroča 

povečanja ali zmanjšanja obsega dokumentacije, 

– predlog zakona ne vpliva na stroške, ki jih bo imela stranka, ali na razbremenitev stranke, 

– predlog zakona ne določa čas, v katerem bo stranka lahko uredila zadevo.   

 

6.2. Presoja posledic za okolje, vključno s prostorskimi in varstvenimi vidiki, in sicer za:   

Predlog zakona nima posledic za okolje, in sicer za: 

– kakovost zraka, 

– cilje upravljanja voda, 

– kakovost ali vire prsti, 

– podnebne spremembe, 

– biotsko raznovrstnost, varovana in zavarovana območja, 

– nastajanje odpadkov in ravnanje z njimi, 

– verjetnost ali stopnjo tveganja za okolje, 

– aktivnosti podjetij v zvezi z okoljem, 

– organizacijo dejavnosti v prostoru in rabo prostora, 

– prostorsko identiteto, 

– varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami (preprečevanje nastanka oziroma zmanjšanje 

posledic naravnih in drugih nesreč ter zaščito, reševanje in pomoč ob nesreči). 

 

6.3. Presoja posledic za gospodarstvo, in sicer za:  

 

Predlog zakona nima posledic za gospodarstvo, in sicer za: 

– poslovne stroške in poslovanje, 

– premoženjske pravice, 

– inovacije in raziskave, 

– potrošnike in gospodinjstva, 

– določene regije in sektorje, 

– druge države in mednarodne odnose, 

– makroekonomsko okolje, 

– mala in srednja podjetja 

- število podjetij in njihovo velikost, 

- število podjetij in delovnih mest,  

- pomen različnih kategorij malih in srednjih podjetij v panogah, 

- povezanost z drugimi panogami in mogoči vplivi na podizvajalce, 

– konkurenčnost podjetij: 

- omejevanje dostopa na trg dobaviteljem, 

- omejevanje konkurenčnosti dobaviteljev, 

- zmanjševanje spodbud dobaviteljem za učinkovito konkurenčnost. 

 

6.4. Presoja posledic za socialno področje, in sicer za:  

 

Predlog zakona nima posledic za socialno področje, in sicer za: 

– zaposlenost in trg dela, 

– standarde in pravice v zvezi s kakovostjo dela, 

– socialno vključenost in zaščito določenih skupin, 

– pravice iz starševskega varstva in družinskih prejemkov ter družinska razmerja, 
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– enakost spolov, 

– enako obravnavo družbenih skupin glede na različne osebne okoliščine (nediskriminacija), 

– sodno varstvo in učinkovito sodno varstvo človekovih pravic in temeljnih svoboščin, 

– upravljanje, udeležbo, dobro asimilacijo, dostop do sodišč, medije in etiko, 

– javno zdravje, 

– zdravstveno varstvo. 

 

6.5. Presoja posledic za dokumente razvojnega načrtovanja, in sicer za:  

 

Predlog zakona nima posledic za dokumente razvojnega načrtovanja, in sicer za: 

– nacionalne dokumente razvojnega načrtovanja, 

– razvojne politike na ravni programov po strukturi razvojne klasifikacije programskega 

proračuna, 

– razvojne dokumente EU in mednarodnih organizacij. 

 

6.6. Presoja posledic za druga področja  

 

Predlog zakona nima posledic za druga področja. 

 

6.7. Izvajanje sprejetega predpisa:  

 

a) Predstavitev sprejetega zakona: 

 

UJP bo sprejeti zakon predstavil ciljnim skupinam (resorna ministrstva, proračunski uporabniki, banke) 

prek svoje spletne strani ter po potrebi na brezplačnih seminarjih in delavnicah. 

   

b) Spremljanje izvajanja sprejetega predpisa: 

 

Za izvajanje zakona je pristojen UJP.  

 

Metode in merila za spremljanje ter ugotavljanje doseganja ciljev določi generalni direktor UJP, ki o 

izvajanju zakona in doseženih ciljih ter nadaljnjih ukrepih poroča ministru za finance v obliki rednih 

mesečnih in letnih poročil o delu UJP. 

 

Minister za finance poroča Vladi RS o izvajanju zakona in doseženih ciljih, če tako zahteva Vlada RS.   

 

6.8. Druge pomembne okoliščine v zvezi z vprašanji, ki jih ureja predlog zakona:  

 

V zvezi z zakonom ni drugih pomembnih okoliščin. 

 
7. PRIKAZ SODELOVANJA JAVNOSTI PRI PRIPRAVI PREDLOGA ZAKONA 

 

Pri usklajevanju besedila predloga zakona so sodelovali predstavniki Ministrstva za finance, Uprave 

Republike Slovenije za javna plačila, __________________________________________________  

Gradivo je bilo posredovano v pregled ________________________________________ 

 

Javnost je bila vključena v pripravo gradiva v skladu z Zakonom o dostopu do informacij javnega 

značaja (Uradni list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo, 117/06-ZDavP-2, 23/14, 50/14, 19/15 

– odl. US in 102/15), kar je razvidno iz objave gradiva na državnem portalu E-uprava oziroma 

podportalu E-demokracija. 

 

Javna objava predloga zakona na podportalu E-demokracija, v kateri je bilo mogoče sporočiti mnenja, 

predloge in pripombe, je potekala od __________do _________.  
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 bistvena mnenja, predloge in pripombe javnosti: 

/ 

 bistvena mnenja, predloge in pripombe javnosti, ki niso bili upoštevani, in razlogi za 

neupoštevanje: 

/ 

 

8. NAVEDBA, KATERI PREDSTAVNIKI PREDLAGATELJA BODO SODELOVALI PRI DELU 

DRŽAVNEGA ZBORA IN DELOVNIH TELES 

 

Pri delu Državnega zbora in delovnih teles bodo sodelovali naslednji predstavniki predlagatelja:  

 dr. Dušan Mramor, minister za finance 

 mag. Mateja Vraničar Erman, državna sekretarka, Ministrstvo za finance 

 mag. Saša Jazbec, generalna direktorica Direktorata za proračun, Ministrstvo za finance 

 mag. Aleksandra Miklavčič, generalna direktorica Uprave Republike Slovenije za javna plačila  
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II. BESEDILO ČLENOV 

 

 

ZAKON  

O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O OPRAVLJANJU PLAČILNIH STORITEV ZA 

PRORAČUNSKE UPORABNIKE 

 

 

1. člen 

 

V Zakonu o opravljanju plačilnih storitev za proračunske uporabnike (Uradni list RS, št. 59/10 in 

111/13) se 2. člen spremeni tako, da se glasi: 

 

»2. člen 

(pomen izrazov) 

 

Posamezni izrazi, uporabljeni v tem zakonu, pomenijo: 

- »enotni zakladniški sistem« je sistem upravljanja z javnimi financami po enotnih pravilih za 

državni proračun, občinske proračune in vse proračunske uporabnike; 

- »enotni zakladniški račun« (v nadaljnjem besedilu: EZR) je račun države oziroma občine, 

odprt pri Banki Slovenije, ki ima vlogo skupnega transakcijskega računa vseh subjektov, ki so 

vključeni v posamezni sistem EZR; 

- »podračuni« so zakladniški podračuni upravljavcev sredstev sistema EZR države ali občin in 

podračuni proračunskih uporabnikov, odprti pri UJP, ki so vključeni v posamezni sistem EZR, 

ter imajo s statusnopravnega, obligacijskega, davčnega, računovodskega vidika in z vidika 

predpisov o izvršbi in zavarovanju enak status kot transakcijski računi po zakonu, ki ureja 

plačilne storitve in sisteme; 

- »posebni namenski transakcijski računi« so računi proračunskih uporabnikov, odprti pri Banki 

Slovenije, na katerih se ločeno vodijo sredstva za namene, določene z zakonom; 

- »posebni računi z ničelnim stanjem« so računi proračunskih uporabnikov, odprti pri poslovnih 

bankah in hranilnicah, ki jih izbere ministrstvo, pristojno za finance, in se uporabljajo izključno 

za namene dvigov in pologov gotovine in koncem dneva izkazujejo ničelno stanje; 

- »upravljavec sredstev sistema EZR« je ministrstvo, pristojno za finance, oziroma občinska 

uprava, ki upravlja z denarnimi sredstvi sistema EZR države oziroma občine; 

- »nadzornik javnofinančnih prihodkov« je proračunski uporabnik ali nosilec javnih pooblastil, 

kadar nadzira javnofinančne prihodke; 

- »skrbnik javnofinančnih prihodkov« je eden od nadzornikov javnofinančnih prihodkov, ki 

evidentira in razrešuje tista plačila javnofinančnih prihodkov, ki jim ni mogoče določiti 

nadzornika javnofinančnih prihodkov; 

- »transakcijski račun«, »plačilna transakcija«, »plačilna storitev«, »ponudnik plačilnih storitev«, 

»plačilni instrument« ter »elektronski denar« imajo enak pomen kot v zakonu, ki ureja plačilne 

storitve in sisteme; 

- »trgovalni račun« je račun, ki je namenjen za nakup, prodajo, preknjižbo in hrambo ter druge 

oblike razpolaganja in upravljanja nematerializiranih vrednostnih papirjev in drugih finančnih 

instrumentov na domačem in tujih kapitalskih trgih, skladno z omejitvami in posebnimi pogoji, 

določenimi s tem zakonom ter posebnimi zakoni, ki urejajo ravnanje s finančnim premoženjem 

in finančno poslovanje proračunskih uporabnikov;   

- »račun« je skupni izraz za vse vrste računov, ki jih imajo proračunski uporabniki odprte v 

skladu s predpisi, in za račune, ki jih imajo nadzorniki javnofinančnih prihodkov, ki niso 

proračunski uporabniki, odprte za nadzor nad plačili obveznih dajatev in drugih javnofinančnih 

prihodkov; 

- »imetnik računa« je upravljavec sredstev sistema EZR ali proračun Republike Slovenije ali 

proračunski uporabnik, ki sredstva računa vodi v svoji poslovni knjigi; 
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- »sklep o izvršbi« je sklep o izvršbi in sklep o zavarovanju, izdan v skladu z zakonom, ki ureja 

izvršbo in zavarovanje, in zakonom, ki ureja davčni postopek; 

- »e-račun« je račun za opravljeno storitev ali dobavljeno blago, izdan v elektronski oblik i v 

skladu s tehničnimi in drugimi pogoji, določenimi s posebnimi predpisi, ki enakovredno 

zamenjuje račun v papirni obliki. Kot e-račun se šteje tudi druga knjigovodska listina, 

natančneje opredeljena v pravilniku, ki ureja e-račun; 

- »zunanji ponudnik« je poslovni subjekt, ki nima statusa proračunskega uporabnika in je v 

sistem spletnih plačil UJP vključen kot nosilec javnega pooblastila ali druga institucija, 

pristojna za izvajanje različnih spletnih elektronskih storitev in pooblastil prek enotne 

kontaktne točke, ki jo je vzpostavilo ministrstvo, pristojno za javno upravo (v nadaljnjem 

besedilu: enotna kontaktna točka).«. 

  

2. člen 

 

V 2., 7. in 8. točki prvega odstavka 4. člena, 4.a členu, 6. členu, drugem odstavku 9. člena, 10. členu, 

prvem odstavku 11. člena, 12. členu, prvem, drugem in četrtem odstavku 13. člena, drugem odstavku 

15. člena, prvem odstavku 16. člena, tretjem odstavku 17. člena, naslovu in prvem odstavku 25. člena 

se besedilo »enotni zakladniški račun« v različnih sklonih nadomesti s kratico »EZR«. 

 

3. člen 

 

V prvem odstavku 4. člena se za 6.a točko se doda nova 6.b točka, ki se glasi: 

 

» 6.b zbira podatke o izdanih menicah proračunskih uporabnikov, ki jih morajo proračunski uporabniki  

priglasiti UJP;«. 

 

V 7. točki se pred besedo »pripravlja« doda besedilo »ter nosilce javnih pooblastil«. 

 

Za 11. točko se doda nova 11.a točka, ki se glasi: 

 

 » 11.a prevzema in posreduje podatke o odprtih terjatvah in obveznostih s strani nadzornikov 

javnofinančnih prihodkov;«. 

 

V 14. točki se besedilo »račune in spremljajoče« nadomesti z besedilom »e-račune in priložene«. 

 

V 15.a točki se pred besedo »opravlja« doda beseda »lahko«. 

 

V 15.b točki se za besedo »uporabnikov« doda besedilo »in zunanjih ponudnikov«. 

 

Za 15.b točko se dodajo nove 15.c, 15.č in 15.d točke, ki se glasijo: 

 

»15.c zbira podatke o računih, ki jih imajo proračunski uporabniki lahko skladno s tem zakonom odprte 
izven sistema EZR v državi ali tujini, in o stanjih na teh računih, skladno s pravilnikom, ki ga izda 
minister, pristojen za finance; 
15.č zbira podatke o transakcijah, izvršenih prek posebnih računov z ničelnim stanjem in prek 
računov, ki jih ima Republika Slovenija odprte za namen upravljanja sredstev varnostnih rezerv; 
15.d za proračunske uporabnike lahko opravlja ali zagotavlja storitve, povezane z izdajanjem 
elektronskega denarja in procesno obdelavo plačilnih transakcij, izvršenih z uporabo tega plačilnega 
instrumenta;«. 

  

4. člen 

 

V 5. členu se besedilo »upravljavcev oziroma nadzornikov proračunskih sredstev« nadomesti z 

besedama »imetnikov računov«. 
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5. člen 

 

V drugem odstavku 9. člena se pred besedo »posodabljajo« doda beseda »dnevno«. 

 

 6. člen 

 

V prvem odstavku 11. člena se za besedilom »šifro proračuna,« doda besedilo »šifre proračunov 

ustanoviteljev,«. 

 

V četrtem odstavku se besedilo »njene šifre ne smejo« nadomesti z besedilom »šifra proračunskega 

uporabnika ne sme«. 

 

Za četrtim odstavkom se doda nov peti odstavek, ki se glasi: 

 

»(5) Ne glede na prvi odstavek tega člena, UJP nadzorniku javnofinančnih prihodkov, ki je nosilec 

javnih pooblastil, dodeli evidenčno številko v registru proračunskih uporabnikov.«  

 

7. člen 

 

V 12. členu se na koncu četrte alineje doda besedilo »v državi ali tujini«. 

 

Peta alineja se spremeni tako, da se glasi: 

 

»- povezava in izmenjava podatkov s Poslovnim registrom Slovenije in registrom transakcijskih 

računov;«. 

    

8. člen 

 

V prvem odstavku 13. člena se v peti alineji beseda »ter« nadomesti z vejico. 

Na koncu šeste alineje se pika nadomesti z besedo »ter« in se doda nova sedma alineja, ki se glasi: 

 

»- proračunskih uporabnikih, zavezancih za oddajo poročil v skladu z zakonom, ki ureja javne finance, 

ali drugim posebnim zakonom.«. 

 

V drugem odstavku se na koncu osme alineje pika nadomesti z besedo »ter« in doda nova deveta 

alineja, ki se glasi: 

  

»- obveznost za poročanje na podlagi zakona, ki ureja javne finance, ali drugega posebnega zakona 

(oznaka DA ali NE za posamezno vrsto poročila).«. 

 

V tretjem odstavku se za prvo alinejo doda nova druga alineja, ki se glasi: 

 

»- šifre proračunov ustanoviteljev (šifre in naziv);«. 

 

Dosedanja druga in tretja alineja postaneta tretja in četrta alineja. 

 

V šestem odstavku se dvanajsta in trinajsta alineja spremenita tako, da se glasita: 

»- nadzorniki javnofinančnih prihodkov; 

  - skrbnik javnofinančnih prihodkov;«. 

 

9. člen 

 

V 17. členu se za drugim odstavkom doda nov tretji odstavek, ki se glasi: 
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»(3) Ne glede na prejšnji odstavek lahko UJP po uradni dolžnosti izključi proračunskega uporabnika iz 

registra proračunskih uporabnikov na podlagi dokumentacije primarnega registrskega organa.«. 

 

V dosedanjem tretjem odstavku, ki postane četrti odstavek, se črta besedilo »ali v enotni zakladniški 

račun druge občine«. 

 

V dosedanjem četrtem odstavku, ki postane peti odstavek, se za besedo »izključitvi« dodata besedi 

»proračunskega uporabnika«. 

 

Za dosedanjim četrtim odstavkom, ki postane peti odstavek, se doda nov šesti odstavek, ki se glasi: 

 

»(6) UJP pred izključitvijo proračunskega uporabnika iz registra preveri račune in pozove 

proračunskega uporabnika, da zapre vse račune, ki jih ima pred izključitvijo še odprte.«.  

 

10. člen 

 

V 18. členu se za prvim odstavkom doda nov drugi odstavek, ki se glasi: 

 

»(2) UJP lahko za namen posodabljanja in vzdrževanja registra proračunskih uporabnikov po uradni 

dolžnosti pridobiva dokumente in podatke, vključno z osebnimi podatki iz 13. člena tega zakona, tudi 

iz drugih registrov in uradnih evidenc.«. 

 

Dosedanji drugi odstavek postane tretji odstavek. 

 

11. člen 

 

22. člen se spremeni tako, da se glasi: 

 

»22. člen 

(vrste računov) 

 

(1) UJP za izvajanje in evidentiranje javnofinančnih tokov, kot jih opredeljuje zakon, ki ureja javne 

finance, ter za opravljanje plačilnih storitev za proračunske uporabnike vodi naslednje račune: 

- zakladniški podračun upravljavcev sredstev sistema EZR države in EZR občin, ki so 

namenjeni za upravljanje denarnih sredstev posameznega sistema EZR,  

- podračune javnofinančnih prihodkov, na katera se plačujejo obvezne dajatve in drugi 

javnofinančni prihodki, 

- podračune proračunskih uporabnikov, ki so namenjeni za opravljanje plačilnih storitev za 

proračunske uporabnike, 

- druge račune, določene z drugimi predpisi. 

 

(2) Sredstva na zakladniškem podračunu upravljavcev sredstev sistema EZR države in EZR občin, 

podračunu javnofinančnih prihodkov, posebnem namenskem transakcijskem računu in posebnem 

računu z ničelnim stanjem se ne smejo zarubiti za poplačilo upnikov v izvršilnem postopku ali za 

poplačilo terjatev upnikov iz naslova menic, izvršnic in drugih instrumentov za zavarovanje plačil.  

 

(3) UJP vodi evidenčne račune za račune odprte izven sistema EZR v državi in v tujini, ki so lahko 

odprti skladno s tem zakonom.  

 

(4) Posebni namenski transakcijski račun se lahko ob soglasju ministra, pristojnega za finance, odpre 

pri Banki Slovenije za:  

- sredstva donacij, če donator zahteva ločeno vodenje sredstev,  

- sredstva Evropske unije, namenjena za izvedbo določenega programa oziroma projekta, če je 

ločeno vodenje sredstev določeno v predpisih Evropske unije,  
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- tuja gotovinska sredstva, zasežena na podlagi zakona, če je gotovina v tujih valutah, v katerih 

se ne vodi EZR,  

- sredstva sukcesije in druga sredstva nasledstva,  

- tuje valute, v katerih se ne vodi EZR, 

- namen upravljanja denarnih sredstev sistema EZR države, 

- potrebe poravnave poslov iz naslova nematerializiranih vrednostnih papirjev, katerih izdajatelj 

je Republika Slovenija.  

 

(5) Poslovne banke in hranilnice, ki vodijo posebne račune z ničelnim stanjem na podlagi krovne 

pogodbe, sklenjene z ministrstvom, pristojnim za finance, morajo UJP brezplačno sporočati podatke o 

plačilih, opravljenih v breme in dobro teh računov, ter o stanju sredstev na njih na način ter v rokih, 

določenih s predpisi ministra, pristojnega za finance. 

 

(6) Ministrstvo, pristojno za finance, in Banka Slovenije se s pogodbo ali drugim pravnim aktom 

dogovorita o načinu izmenjave podatkov med UJP in Banko Slovenije v zvezi z vodenjem EZR države 

in EZR občin ter posebnih namenskih transakcijskih računov, odprtih pri Banki Slovenije, in 

opravljanjem plačilnih storitev prek teh računov.  

 

(7) Minister, pristojen za finance, za proračunske uporabnike in ponudnike plačilnih storitev, razen 

Banke Slovenije, podrobneje predpiše: 

- postopke in način vodenja računov proračunskih uporabnikov pri UJP, 

- način opravljanja plačilnih storitev UJP, 

- način obveščanja o plačilnih transakcijah, izvršenih v dobro ali breme računov proračunskih 

uporabnikov, ter vrste podatkov, ki jih morajo ponudniki plačilnih storitev sporočati UJP, 

- način plačevanja in razporejanja obveznih dajatev in drugih javnofinančnih prihodkov na 

račune proračunskih uporabnikov in nadzornikov javnofinančnih prihodkov, 

- obvezne podatke na plačilnem navodilu za plačilo obveznih dajatev in drugih javnofinančnih 

prihodkov ter obliko in način sporočanja teh podatkov UJP in davčnemu organu v skladu s tem 

zakonom in zakonom, ki ureja davčni postopek, 

- vsebino, obliko, način in roke sporočanja drugih podatkov o plačilnih transakcijah za 

proračunske, davčne, statistične, analitične in druge namene, določene z zakonom, ki ureja 

javne finance, ali zakonom, ki ureja davčni postopek, ali drugim zakonom.«. 

  

12. člen 

 

Za 23. členom se doda nov 23.a člen, ki se glasi: 

 

»23.a člen 

(obveznost priglasitve izdane menice) 

 

Proračunski uporabnik mora UJP priglasiti izdano menico najkasneje v roku 8 dni po izdaji na način, ki 

ga predpiše minister, pristojen za finance.«. 

 

 

13. člen 

 

V 25. členu se v prvem odstavku črta besedilo »ali drug«. 

 

Tretji odstavek se spremeni tako, da se glasi: 

 

» (3) Ne glede na prvi in drugi odstavek tega člena lahko:  

- proračunski uporabnik pri izbranih poslovnih bankah in hranilnicah odpre in uporablja posebne 

račune z ničelnim stanjem izključno za dvig ali polog domače in tuje gotovine na način, ki ga 

predpiše minister, pristojen za finance;  
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- diplomatska predstavništva in konzulati Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: DKP) 

odpirajo račune pri poslovnih bankah v državi, kjer ima DKP sedež, če predhodno pridobijo 

soglasje ministrstva, pristojnega za zunanje zadeve. Ministrstvo, pristojno za zunanje zadeve, 

mora o odprtju teh računov obvestiti UJP, ki vzpostavi evidenčne račune. DKP ali ministrstvo, 

pristojno za zunanje zadeve, mora UJP brezplačno sporočati podatke o stanju sredstev na 

njih v obsegu in na način, ki ga predpiše minister, pristojen za finance; 

- obrambni atašeji, obrambni predstavniki pri mednarodnih organizacijah in drugi uslužbenci 

Republike Slovenije na obrambnem področju, izenačeni z diplomati v sprejemnih državah 

oziroma pri mednarodnih organizacijah, vojaška predstavništva v tujini in slovenski kontingenti 

na mednarodnih operacijah in misijah odpirajo račune pri poslovnih bankah v državi, kjer 

delujejo, če predhodno pridobijo soglasje ministrstva, pristojnega za obrambo. Ministrstvo, 

pristojno za obrambo, mora o odprtju teh računov obvestiti UJP, ki vzpostavi evidenčne 

račune. Ministrstvo, pristojno za obrambo, mora UJP brezplačno sporočati podatke o stanju 

sredstev na njih v obsegu in na način, ki ga predpiše minister, pristojen za finance; 

- za namen upravljanja sredstev varnostnih rezerv odpre Republika Slovenija račun pri poslovni 

banki, s katerim upravlja Slovenska izvozna in razvojna banka (v nadaljnjem besedilu: SID 

banka) skladno z zakonom, ki ureja zavarovanje in financiranje mednarodnih gospodarskih 

poslov, in zakonom, ki ureja pooblastilo SID banke. SID banka mora o odprtju teh računov 

obvestiti UJP, ki vzpostavi evidenčne račune. Ponudnik plačilnih storitev, ki za Republiko 

Slovenijo oziroma SID banko vodi navedeni račun, mora UJP brezplačno sporočati podatke o 

plačilih, opravljenih v breme in dobro tega računa, ter o stanju sredstev na tem računu na 

način, ki ga predpiše minister, pristojen za finance; 

- proračunski uporabniki odpirajo trgovalne račune pri ponudnikih investicijskih storitev v skladu 

s predpisi, ki urejajo trg finančnih instrumentov, ter za namene, določene v tem zakonu in v 

zakonu, ki ureja javne finance, ali v drugem posebnem zakonu, ki za proračunske uporabnike 

določa pogoje upravljanja s finančnim premoženjem. Ponudniki investicijskih storitev, ki za 

proračunske uporabnike vodijo trgovalne račune, in proračunski uporabniki, ki odpirajo 

trgovalne račune v tujini, morajo obvestiti UJP o odprtju trgovalnih računov in mu brezplačno 

sporočati podatke o stanju sredstev na njih v obsegu in na način, ki ga predpiše minister, 

pristojen za finance.«. 

 

14. člen 

 
V naslovu 26. člena se besedilo »računov in spremljajočih« nadomesti z besedilom »e-računov in 

priloženih«. 

 

Prvi odstavek se spremeni tako, da se glasi: 

 

»(1) Za izmenjavo e-računov in priloženih dokumentov v elektronski obliki, ki jih izdajajo ali prejemajo 

proračunski uporabniki, je UJP enotna vstopna oziroma izstopna točka.«. 

 

V tretjem odstavku se beseda »spremljajoče« nadomesti z besedo »priložene«. 

 

V šestem odstavku se za besedo »način« dodata besedi »in posebnosti«.   

 

15. člen 

 

V naslovu 26.a člena se za besedo »uporabnikov« doda besedilo »in zunanjih ponudnikov«. 

 

Na koncu prvega odstavka se doda besedilo »ali prek enotne kontaktne točke«. 

 

Za prvim odstavkom se doda nov drugi odstavek, ki se glasi: 
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»(2) UJP nudi podporo iz prejšnjega odstavka tudi za spletno plačevanje storitev, ki jih zunanji 

ponudniki ponujajo svojim strankam v okviru izvajanja javnih pooblastil ali drugih pristojnosti prek 

enotne kontaktne točke.«. 

 

V dosedanjem drugem odstavku, ki postane tretji odstavek, se besedi »prejšnjim odstavkom« 

nadomestita z besedilom »prvim odstavkom tega člena«. 

 

Dosedanji tretji odstavek postane četrti odstavek. 

 

  16. člen 

 

Na koncu 27. člena se doda besedilo »in skupne plačilne račune«.  

 

  17. člen 

 

30. člen se spremeni tako, da se glasi: 

»30. člen 
(obdelava osebnih in drugih podatkov) 

(1) UJP za namen opravljanja nalog plačilnega agenta vzpostavi in upravlja zbirko 
imetnikov oziroma imetnic (v nadaljnjem besedilu: imetnik) nematerializiranih vrednostnih papirjev 
Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: NMVP RS) z naborom osebnih podatkov, kot ga o 
imetniku oziroma upravičencu oziroma upravičenki lahko vodi upravljavec centralne zbirke 
nematerializiranih vrednostnih papirjev po zakonu, ki ureja nematerializirane vrednostne papirje. V 
zbirki o imetnikih NMVP RS lahko UJP vodi tudi naslednje podatke, povezane z obveznostjo izplačila 
iz vrednostnega papirja: 

- datum dospelosti in izplačila obveznosti iz naslova NMVP RS; 
- znesek in vrsto plačil dohodka ter davčnih odtegljajev iz naslova NMVP RS; 
- davčno rezidentstvo imetnika NMVP RS; 
- številko transakcijskega računa imetnika NMVP RS ter podatke o nazivu in sedežu ponudnika 

plačilnih storitev, pri katerem je račun odprt; 
- podatke za stike z imetnikom NMVP RS (elektronski naslov ali telefonska številka). 

(2) UJP lahko osebne podatke iz prejšnjega odstavka pridobiva neposredno od imetnika 
NMVP RS ali njegovega zakonitega zastopnika, lahko pa tudi od upravljavca centralne zbirke 
nematerializiranih vrednostnih papirjev. 

(3) Določbe prvega in drugega odstavka tega člena se smiselno uporabljajo tudi za 
zbiranje in nadaljnjo obdelavo osebnih podatkov o zakonitem zastopniku ali dediču imetnika NMVP 
RS, če je ta upravičen do izplačila dohodka iz naslova NMVP RS. 

(4) UJP za vodenje in vzdrževanje registra proračunskih uporabnikov in namene, določene 
v 12. členu tega zakona, ter za opravljanje nalog, določenih v 18. in 19. členu tega zakona, ter za 
zagotavljanje varnosti pravnega prometa in izmenjave podatkov med UJP in upravljavcem Poslovnega 
registra Slovenije obdeluje osebne podatke, ki so navedeni v 13. členu tega zakona.  

(5) UJP lahko za namen zbiranja podatkov o transakcijah, izvršenih prek posebnih računov 
z ničelnim stanjem, obdeluje naslednje osebne podatke: 

- osebno ime,  
- naslov stalnega ali začasnega prebivališča (ulica, hišna številka, pošta, kraj, država),  
- številka osebnega dokumenta. 
 

(6) UJP lahko za namen zbiranja podatkov o plačilnih transakcijah, izvršenih prek 
transakcijskih računov, ki jih Republika Slovenija uporablja za upravljanje sredstev varnostnih rezerv,  
obdeluje naslednje osebne podatke: 

- osebno ime,  
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- naslov stalnega ali začasnega prebivališča (ulica, hišna številka, pošta, kraj, država),  
- številka transakcijskega računa, 
- davčna številka. 

(7) UJP lahko za namen procesne obdelave podatkov, povezanih z izdajanjem in uporabo 
elektronskega denarja, obdeluje naslednje osebne podatke: 

- osebno ime,  
- naslov stalnega ali začasnega prebivališča (ulica, hišna številka, pošta, kraj, država),  
- datum rojstva ali EMŠO ali davčna številka. 

(8) UJP lahko za namen opravljanja nalog enotne vstopne in izstopne točke za e-račune, ki 
jih izdajajo ali prejemajo proračunski uporabniki, obdeluje naslednje osebne podatke: 

- osebno ime,  
- naslov stalnega ali začasnega prebivališča (ulica, hišna številka, pošta, kraj, država),  
- elektronski naslov,  
- telefonska številka,  
- številka transakcijskega računa,  
- davčna številka, 
- EMŠO.    

(9) UJP lahko za namen opravljanja nalog, povezanih z delovanjem sistema spletnih plačil,  
obdeluje naslednje osebne podatke: 

- osebno ime,  
- naslov stalnega ali začasnega prebivališča (ulica, hišna številka, pošta, kraj, država) 
- davčna številka.  

(10) UJP za namen nadzora nad izvajanjem tega zakona in vodenja evidence o prekrških 
in izrečenih sankcijah obdeluje osebne podatke, ki so določeni v zakonu, ki ureja postopek o 
prekrških.  

(11) UJP je podatke iz prvega do desetega odstavka tega člena upravičen pridobivati 
brezplačno. 

(12) UJP lahko opravlja posamezna opravila v zvezi z obdelavo osebnih podatkov, ki mu 
jih s pogodbo, sporazumom, dogovorom ali drugim pravnim aktom (v nadaljnjem besedilu: pogodbena 
obdelava) zaupa proračunski uporabnik – upravljavec osebnih podatkov, če je pogodbena obdelava 
podatkov potrebna za opravljanje nalog in storitev UJP, določenih s tem ali drugim zakonom, pri 
čemer se smiselno uporabljajo določbe zakona, ki ureja varstvo osebnih podatkov, razen določb, ki 
urejajo registracijo pogodbenega obdelovalca podatkov.  
 
                (13) UJP mora kot zaupne varovati osebne in druge podatke (v nadaljnjem besedilu: 
varovani podatki), pridobljene na podlagi tega zakona ali drugega posebnega zakona. UJP in njegovi 
javni uslužbenci ter druge osebe, ki so jim v zvezi z njihovim delom v UJP oziroma pri opravljanju 
storitev za UJP na kakršen koli način dostopni varovani podatki, teh podatkov ne smejo sporočiti 
tretjim osebam, niti omogočiti, da bi jih uporabile tretje osebe, ali jih sami uporabiti za lastne namene. 
Obveznost varovanja zaupnosti ne preneha po prenehanju delovnega ali drugega pogodbenega 
razmerja v UJP.«.  

 

 

  18. člen 

 

31. člen se spremeni tako, da se glasi: 

 

»31. člen 

(prekrški) 

 

(1) Z globo od 1.000 do 4.100 eurov se za prekršek kaznuje odgovorna oseba neposrednega ali 

posrednega proračunskega uporabnika, če proračunski uporabnik:  

- UJP ne sporoči podatkov o izdanih menicah v skladu s tem zakonom in predpisom ministra, 

pristojnega za finance (23.a člen),  
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- ne zapre računov pri drugih ponudnikih plačilnih storitev v roku, določenem s tem zakonom 

(24. člen),  

- odpre račun v državi ali tujini in uporablja plačilne storitve izven sistema EZR (prvi odstavek 

25. člena),  

- odpre in uporablja posebni račun z ničelnim stanjem v nasprotju s tem zakonom in predpisi 

ministra, pristojnega za finance (prva alineja tretjega odstavka 25. člena),  

- odpre in uporablja račune v tujini v nasprotju z nameni, določenimi v tem zakonu, ali če UJP 

ne obvesti o odprtju računov v tujini in mu ne sporoča podatkov, določenih v tem zakonu in 

predpisih ministra, pristojnega za finance (druga in tretja alineja tretjega odstavka 25. člena), 

- odpre ali uporablja trgovalni račun v nasprotju s pogoji in nameni, določenimi v tem zakonu, ali 

če UJP ne obvesti o odprtju trgovalnega računa in mu ne sporoča podatkov, določenih v tem 

zakonu in predpisih ministra, pristojnega za finance (peta alineja tretjega odstavka 25. člena), 

- pošilja ali prejema e-račune zunaj enotne vstopne oziroma izstopne točke pri UJP (drugi 

odstavek 26. člena). 

 

(2) Z globo od 2.500 do 10.000 eurov se za prekršek kaznuje ponudnik plačilnih storitev, razen Banke 

Slovenije:  

- ki UJP ne sporoča podatkov o plačilih, opravljenih v breme in dobro računov, ter o stanju 

sredstev na računih (peti odstavek 22. člena),  

- ki ne zavrne zahtevka proračunskega uporabnika za odprtje računa ali naročila plačilne 

storitve, ki je v nasprotju s prepovedjo iz tega zakona (drugi odstavek 25. člena), 

- ki UJP ne sporoča podatkov o plačilnih transakcijah, opravljenih v breme in dobro računa, ki 

ga po pooblastilu Republike Slovenije odpre SID banka, ter o stanju sredstev na tem računu 

(četrta alineja tretjega odstavka 25. člena). 

 

(3) Z globo od 2.500 do 10.000 eurov se za prekršek kaznuje ponudnik investicijskih storitev, ki UJP 

ne obvesti o odprtju trgovalnih računov in mu ne sporoča podatkov določenih v tem zakonu in 

predpisih ministra, pristojnega za finance (peta alineja tretjega odstavka 25. člena).  

 

(4) Z globo od 1.000 do 4.100 eurov se za prekršek kaznuje odgovorna oseba ponudnika plačilnih 

storitev, razen Banke Slovenije, ki stori prekršek iz drugega odstavka tega člena, ter odgovorna oseba 

ponudnika investicijskih storitev, ki stori prekršek iz tretjega odstavka tega člena.«.  

 

  19. člen 

 

V 32. členu se doda nov četrti odstavek, ki se glasi: 

 

»(4) Proračunski uporabniki, nosilci javnih pooblastil, ponudniki plačilnih storitev ter druge pravne 

osebe javnega in zasebnega prava morajo UJP na njegovo obrazloženo zahtevo, ne glede na določbe 

drugih zakonov, ki urejajo varstvo osebnih in drugih zaupnih podatkov, brezplačno posredovati vse 

podatke in dokumente, ki so UJP potrebni za ugotovitev dejstev v zvezi z nadzorom nad izvajanjem 

tega zakona.«.  

PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 

 

20. člen 

(status računov, odprtih pred uveljavitvijo tega zakona in podzakonskega predpisa) 

 

(1) Imetniki računov iz druge, tretje in pete alineje tretjega odstavka 25. člena zakona, ki so 
pred uveljavitvijo tega zakona in podzakonskega predpisa ministra, pristojnega za finance, odprli 
račune pri ponudnikih plačilnih in investicijskih storitev izven sistema EZR države, lahko nadaljujejo s 
poslovanjem prek teh računov in začnejo poročati o odprtju računov ter stanju sredstev na teh računih 
v obsegu in na način, ki ga v predpisu iz druge, tretje in pete alineje tretjega odstavka 25. člena 
zakona določi minister, pristojen za finance. 
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(2) Imetniki računov iz četrte alineje tretjega odstavka 25. člena zakona, ki so pred 
uveljavitvijo tega zakona in podzakonskega predpisa ministra, pristojnega za finance, odprli račune pri 
ponudnikih plačilnih in investicijskih storitev izven sistema EZR države, lahko nadaljujejo s 
poslovanjem prek teh računov in začnejo poročati o odprtju računov in o plačilnih transakcijah, 
izvršenih v breme in dobro računov, ter o stanju sredstev na teh računih na način, ki ga v predpisu iz 
četrte alineje tretjega odstavka 25. člena zakona določi minister, pristojen za finance. 

 

 

21. člen 

(izdaja podzakonskih predpisov) 

 

(1) Minister, pristojen za finance, uskladi oziroma izda predpis iz osmega odstavka 13. člena, 23.a 

člena ter iz druge, tretje, četrte in pete alineje tretjega odstavka 25. člena zakona v roku šestih 

mesecev po uveljavitvi tega zakona. 

 

(2) Minister, pristojen za finance, izda spremembe in dopolnitve predpisa iz štirinajste alineje 2. člena 

ter iz četrtega odstavka 26.a člena zakona v roku treh mesecev po uveljavitvi tega zakona. 

22. člen 

(veljavnost pogodbenih razmerij) 

 

 

(1) Pogodbena razmerja med UJP in bankami, izdajatelji plačilnih in kreditnih kartic, operaterji mobilne 

telefonije in drugimi ponudniki storitev, ki omogočajo spletno plačevanje elektronskih storitev (v 

nadaljnjem besedilu: plačilni servisi), ki so bila sklenjena pred uveljavitvijo tega zakona, lahko ostanejo 

v veljavi pod pogojem, da UJP in plačilni servisi v roku štirih mesecev od uveljavitve tega zakona 

sklenejo anekse, ki bodo urejali opravljanje storitev za zunanje ponudnike iz drugega odstavka 26.a 

člena zakona skladno s spremenjenimi pogoji, določenimi v predpisu ministra, pristojnega za finance. 

 

(2) Če med UJP in posameznim plačilnim servisom ne bo sklenjen aneks iz prejšnjega odstavka, se 

izvede nov postopek javnega naročanja za posamezen sklop storitev. V tem primeru pogodbeno 

razmerje iz prejšnjega odstavka preneha trideseti dan od dneva oddaje javnega naročila za 

posamezen sklop storitev. 

 

23. člen 

(začetek veljavnosti in uporabe zakona) 

 

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

 

(2) Ne glede na prvi odstavek tega člena se: 

- določbe druge, tretje in pete alineje tretjega odstavka 25. člena, prve, pete in šeste 
alineje prvega odstavka 31. člena zakona začnejo uporabljati štiri mesece po uveljavitvi 
podzakonskega predpisa navedenega v drugi, tretji in peti alineji tretjega odstavka 25. člena zakona; 

- četrta alineja tretjega odstavka 25. člena in tretja alineja drugega odstavka 31. člena 
začneta uporabljati tri mesece po uveljavitvi podzakonskega predpisa, navedenega v četrti alineji 
tretjega odstavka 25. člena zakona; 

- drugi odstavek 26.a člena zakona začne uporabljati z dnem uveljavitve podzakonskega 
predpisa iz četrtega odstavka 26.a člena zakona.  
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III.  OBRAZLOŽITEV ČLENOV 

 

K 1. členu  

 

V 2. členu je poleg manjših redakcijskih popravkov spremenjen oziroma dopolnjen pomen posameznih 

izrazov, uporabljenih v zakonu. 

 

Pri opredelitvi pomena izraza »posebni račun z ničelnim stanjem« je dodano besedilo, iz katerega je 

razvidno, da se ti računi lahko odpirajo tudi pri hranilnicah, ki z Ministrstvom za finance sklenejo 

krovno pogodbo. Večina slovenskih hranilnic ima široko mrežo svojih poslovalnic, s čimer je 

proračunskim uporabnikom na lokalni ravni zagotovljena dostopnost plačilnih storitev, vezanih na 

gotovinsko poslovanje (enkratne pologe in dvige gotovine). Poleg tega imajo hranilnice pri opravljanju 

plačilnih storitev enak status kot banke po zakonu, ki ureja bančništvo, in zakonu, ki ureja plačilne 

storitve in sisteme. S predlagano dopolnitvijo je zagotovljena enakopravna obravnava bank in hranilnic 

v skladu s predpisi, ki urejajo prepoved omejevanja konkurence. 

 

V praksi pri razporejanju javnofinančnih prihodkov UJP občasno obravnava plačila davkov, 

prispevkov, taks in drugih javnih dajatev, ki jim ni mogoče določiti nadzornika. Zato je v zakonu dodan  

nov izraz »skrbnik javnofinančnih prihodkov«, ki pomeni enega izmed nadzornikov javnofinančnih 

prihodkov, ki evidentira in razrešuje tista plačila javnofinančnih prihodkov, ki jim ni mogoče določiti 

nadzornika javnofinančnih prihodkov. 

 

Zaradi nove storitve UJP, vezane na izdajanje elektronskega denarja in procesno obdelavo plačilnih 

transakcij, izvršenih z uporabo tega plačilnega instrumenta, sta v zakonu  dodana tudi izraza »plačilni 

instrument« in »elektronski denar«, ki imata enak pomen kot v Zakonu o plačilnih storitvah in sistemih 

(Uradni list RS, št. 58/09, 34/10, 32/12 in 81/15; v nadaljnjem besedilu: ZPlaSS). 

 

Po ZPlaSS je elektronski denar shranjena denarna vrednost v obliki terjatve imetnika elektronskega 

denarja do izdajatelja elektronskega denarja, ki: 

- je v elektronski obliki, vključno z magnetno, 

- jo izda izdajatelj elektronskega denarja na podlagi prejema denarnih sredstev za namen 

izvrševanja plačilnih transakcij, in 

- jo kot plačilno sredstvo sprejme oseba, ki ni izdajatelj elektronskega denarja. 

 

Med nove izraze sodi tudi »trgovalni račun«, ki je namenjen za nakup, prodajo, preknjižbo in hrambo  

ter druge oblike razpolaganja in upravljanja nematerializiranih vrednostnih papirjev in drugih finančnih 

instrumentov na domačem in tujih kapitalskih trgih, skladno z omejitvami in posebnimi pogoji, 

določenimi s tem zakonom ter posebnimi zakoni, ki urejajo ravnanje s finančnim premoženjem in 

finančno poslovanje proračunskih uporabnikov. Pomen tega izraza je podrobneje predstavljen v 

obrazložitvi k 13. členu predloga zakona, s katerim se dopolnjuje 25. člen ZOPSPU.   

 

Pri izrazu e-račun je dodana dikcija, da bo podrobnejša opredelitev knjigovodskih listin, ki se po tem 

zakonu štejejo kot e-račun, natančneje opredeljena s podzakonskim predpisom ministra, pristojnega 

za finance.  

 

Na koncu 2. člena je dodan tudi nov izraz »zunanji ponudnik«, ki označuje poslovne subjekte, ki 

nimajo statusa proračunskega uporabnika in so v sistem spletnih plačil UJP vključeni kot nosilci 

javnega pooblastila ali druga institucija, pristojna za izvajanje različnih spletnih elektronskih storitev in 

pooblastil prek enotne kontaktne točke, ki jo je vzpostavilo Ministrstvo za javno upravo. Pomen tega 

izraza je podrobneje predstavljen v obrazložitvi k 15. členu predloga zakona, s katerim se dopolnjuje 

26.a člen ZOPSPU.   
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K 2. členu  

 

Izraz »enotni zakladniški račun«, uporabljen v različnih sklonih, se večkrat ponavlja v nadaljnjem 

besedilu zakona, in sicer v 2., 7. in 8. točki prvega odstavka 4. člena, 4.a členu, 6. členu, drugem 

odstavku 9. člena, 10. členu, prvem odstavku 11. člena, 12. členu, prvem, drugem in četrtem odstavku 

13. člena, drugem odstavku 15. člena, prvem odstavku 16. člena, tretjem odstavku 17. člena ter v 

naslovu in prvem odstavku 25. člena. Zaradi preglednosti besedila se navedeni izraz nadomesti s 

kratico »EZR«. 

 

K 3. členu  

 

S predlaganimi spremembami in dopolnitvami 4. člena so opredeljene nekatere nove storitve oziroma 

naloge UJP. 

  

V predlogu zakona je predvideno, da bo UJP zbiral podatke o menicah, izdanih s strani proračunskih 

uporabnikov. To pomeni, da bo UJP vzpostavil centralno evidenco izdanih menic, ki jih proračunski 

uporabniki izročijo svojim upnikom ali pogodbenim strankam ob sklenitvi obligacijskega razmerja (npr. 

kreditna pogodba, poroštvo ipd.). Obveznosti proračunskih uporabnikov v zvezi s sporočanjem 

podatkov o izdanih menicah so podrobneje opredeljene v obrazložitvi k 12. členu, ki se nanaša na nov 

23.a člen zakona. 

 

UJP v okviru nalog iz 7. točke prvega odstavka pripravlja in pošilja obvestila o plačilnih transakcijah in 

stanju sredstev na računu ter druge informacije tudi za nosilce javnih pooblastil, ki so nadzorniki 

javnofinančnih prihodkov in nimajo statusa proračunskega uporabnika. Nosilci javnih pooblastil so 

praviloma nadzorniki javnofinančnih prihodkov na delovnem področju, za katero jim je bilo dodeljeno 

javno pooblastilo. Zato je ustrezno dopolnjeno besedilo 7. točke. 

 

V novi 11.a točki prvega odstavka 4. člena zakona je opredeljena nova naloga UJP, to je prevzemanje 

in posredovanje podatkov o odprtih terjatvah in obveznostih s strani nadzornikov javnofinančnih 

prihodkov. Na ta način se bodo racionalizirali in pospešili postopki na področju knjigovodskega 

usklajevanja podatkov na državni in lokalni ravni ter na področju izterjave zapadlih davčnih terjatev in 

vračila morebitnih napačno ali preveč plačanih javnofinančnih prihodkov.         

 

V 15.a točki prvega odstavka 4. člena ZOPSPU je urejena naloga plačilnega agenta, ki jo UJP opravlja 

v zvezi z nematerializiranimi vrednostnimi papirji, kot so npr. državne obveznice in zakladne menice.  

(v nadaljnjem besedilu: NMVP), ki jih izdaja Republika Slovenija. Na začetku te točke je dodana 

beseda »lahko«, kar pomeni, da posamezne storitve, vezane na izplačilo imetnikov NMVP, poleg 

centralne depotne družbe in njenih članov, ki vodijo račune imetnikov NMVP, opravlja tudi UJP, če se 

tako odloči Ministrstvo za finance. Korporacijska dejanja (npr. plačilo obresti in glavnic iz naslova 

NMVP) se bodo praviloma poravnala preko centralne depotne družbe ali preko njenih članov, ki vodijo 

račune imetnikov NMVP, skladno z Zakonom o nematerializiranih vrednostnih papirjih (Uradni list RS, 

št. 75/15). V praksi se predvideva, da bo morala Republika Slovenija izvajati tudi izplačila naknadnih 

ali izrednih obveznosti, ki se bodo izvajala z daljšim večletnim časovnim zamikom (npr. 5, 10 ali 15 

let), kot so: izplačilo ostankov ali natečenih obresti ob zamenjavi ali reodkupu NMVP, naknadna 

izplačila v primeru dedovanja, naknadna izplačila v primeru reklamacij in knjigovodskega usklajevanja 

stanja, ipd. Ker ta kategorija izplačil ne sodi v korporacijska dejanja iz pristojnosti centralne depotne 

družbe, se bodo tovrstna izplačila izvajala prek UJP. Te naloge plačilnega agenta bo UJP opravljal, če 

mu to izrecno naloži Ministrstvo za finance v imenu Republike Slovenije, ki je izdajatelj NMVP. UJP 

naloge plačilnega agenta lahko opravlja na osnovi vsakokratnega poziva Ministrstva za finance v 

skladu s sklenjenim protokolom in s tem ne posega v pristojnosti centralne depotne družbe.  

 

15.b točka prvega odstavka 4. člena je dopolnjena tako, da UJP nudi tudi podporo za izvajanje 

spletnih plačil za storitve zunanjih ponudnikov. Pri tej kategoriji uporabnikov storitev UJP gre za 

poslovne subjekte, ki nimajo statusa proračunskega uporabnika in so v sistem spletnih plačil UJP 
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vključeni kot nosilci javnega pooblastila ali druga institucija, pristojna za izvajanje različnih spletnih 

elektronskih storitev in pooblastil prek enotne kontaktne točke, ki jo je vzpostavilo Ministrstvo za javno 

upravo. Ta naloga oziroma storitev UJP je podrobneje predstavljena v obrazložitvi k 15. členu 

predloga zakona, s katerim se dopolnjuje 26.a člen ZOPSPU.   

 

V novi 15.c točki prvega odstavka 4. člena je opredeljeno, da UJP zbira podatke o računih, ki jih imajo 

proračunski uporabniki lahko skladno s tem zakonom odprte izven sistema EZR v državi ali tujini. 

 

V novi 15.č točki prvega odstavka 4. člena je opredeljeno, da UJP zbira podatke o računih in plačilnih 

transakcijah, opravljenih prek posebnih računov z ničelnim stanjem in računov namenjenih upravljanju 

sredstev varnostnih rezerv Republike Slovenije. 

 

To pomeni, da se prek UJP evidentirajo vse plačilne transakcije, ki so bile izvršene v dobro a li breme 

računov iz prejšnjega odstavka. Na ta način je zagotovljena preglednost porabe javnofinančnih 

sredstev in hkrati vzpostavljena baza podatkov za nadzorne, statistične in analitične namene ter za 

gospodarno in učinkovito upravljanje s finančnim premoženjem in načrtovanje ter izvrševanje 

državnega in občinskih proračunov. 

 

Na podlagi nove 15.d točke prvega odstavka 4. člena bo UJP za proračunske uporabnike opravljal ali 

zagotavljal tudi storitve, povezane z izdajanjem elektronskega denarja in procesno obdelavo plačilnih 

transakcij, izvršenih z uporabo tega plačilnega instrumenta. Za elektronski denar je značilno, da 

predstavlja plačilni instrument oziroma denarno vrednost (»elektronsko denarnico«), ki je: 

- shranjena v elektronski obliki, kot je npr. pametna kartica s čipom, ali računalniški pomnilnik 

(npr. v prenosnem računalniku ali mobilnem telefonu ali drugi namenski napravi za 

plačevanje), 

- elektronski nadomestek oziroma ekvivalent za gotovino (kovance in bankovce), 

- na voljo uporabnikom – imetnikom (npr. javnim uslužbencem pri opravljanju službenih nalog, 

prejemnikom socialnih transferjev ipd.) tako, da jim omogoča, da na daljavo prek spleta ali 

drugih komunikacijskih sredstev ali osebno na prodajnih mestih kupujejo izdelke ali storitve, 

- priznana kot plačilno sredstvo s strani upnikov (prodajalcev blaga, izvajalcev storitev, bank 

ipd.), ki niso sami izdali tega denarja, 

- ustvarjena z namenom, da učinkoviteje elektronsko prenese vrednostno in namensko 

omejena plačila; 

- izdana v obliki, ki omogoča, da se pristnost, lastništvo, količina, mesto unovčljivosti in druge 

lastnosti denarja dokazujejo s pomočjo kriptografskih postopkov (npr. s PIN kodo).  

 

Če bodo proračunski uporabniki izrazili interes, bo UJP lahko opravljal ali zagotavljal storitve, 

povezane z izdajanjem elektronskega denarja in procesno obdelavo plačilnih transakcij, izvršenih z 

uporabo tega plačilnega instrumenta, skladno s pogodbami, ki bodo sklenjene med UJP in 

zainteresiranimi uporabniki teh storitev. Zaradi morebitnih posebnosti poslovanja in okoliščin ter 

tehničnih zahtev posameznega proračunskega uporabnika je predvideno, da bo te storitve opravljal 

neposredno UJP prek lastne informacijske infrastrukture ali v primeru zahtevnejših tehničnih rešitev, 

da bo UJP zagotavljal te storitve v sodelovanju z zunanjimi izvajalci.  

 

K 4. členu  

 

Sprememba 5. člena se predlaga, ker je izraz »imetnik računov« širši in obsega poleg upravljavcev in 

nadzornikov proračunskih sredstev vse ostale enote registra, ki sredstva računov vodijo v svojih 

poslovnih knjigah. 

 

K 5. členu  

 

Z dopolnitvijo drugega odstavka 9. člena je podrobneje opredeljeno, da se podatki v registru 

proračunskih uporabnikov posodabljajo dnevno. 
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K 6. členu  

 

V praksi pri uporabi podatkov iz registra proračunskih uporabnikov se je izkazala potreba po 

evidentiranju dodatnih identifikacijskih podatkov, ki se nanašajo na ustanovitelje posameznega 

proračunskega uporabnika. Zato je v prvem odstavku 11. člena dodana nova identifikacijska oznaka 

»šifre proračunov ustanoviteljev«. 

 

V četrtem odstavku 11. člena se predlaga manjši redakcijski popravek besedila. 

 

Na podlagi novega petega odstavka lahko UJP dodeli evidenčno številko v registru proračunskih 

uporabnikov tudi nadzorniku javnofinančnih prihodkov, ki je nosilec javnih pooblastil.  

 

K 7. členu  

 

V skladu z izjemami in pogoji, določenimi v 22. in 25. členu ZOPSPU, imajo proračunski uporabniki 

tudi račune v tujini. Zato je v 12. členu na koncu četrte alineje dodano besedilo »v državi ali tujini«. 

 

S predlagano spremembo pete alineje ja podrobneje opredeljeno, da se zagotavlja povezava in 

izmenjava podatkov s Poslovnim registrom Slovenije in registrom transakcijskih računov. 

 

K 8. členu  

 

V prvem in drugem odstavku 13. člena sta dodani novi alineji, ki vzpostavljata evidenco podatkov o 

proračunskih uporabnikih, zavezancih za oddajo poročil v skladu z zakonom, ki ureja javne finance, ali 

drugim posebnim zakonom. Ta evidenca je namenjena Ministrstvu za finance in ostalim nadzornim 

organom, pristojnim za obdelavo letnih poročil, določenih s posebnimi predpisi. Iz te evidence bo 

razvidno, ali je posamezni proračunski uporabnik zavezanec za oddajo letnih poročil, ter vrsta poročil, 

ki jih mora proračunski uporabnik oddati v skladu s posebnimi predpisi.  

 

Zaradi razlogov, navedenih v obrazložitvi k 6. členu predloga zakona, se v tretjem odstavku 13. člena 

dodaja nova identifikacijska oznaka »šifre proračunov ustanoviteljev«. 

 

V šestem odstavku se predlagajo manjši redakcijski popravki besedila v zvezi z nadzorniki in skrbniki 

javnofinančnih prihodkov. 

 

K 9. členu  

 

V 17. členu je dodan nov tretji odstavek, ki UJP omogoča, da lahko po uradni dolžnosti izključi 

proračunskega uporabnika iz registra proračunskih uporabnikov na podlagi dokumentacije primarnega 

registrskega organa. Ta odstavek se bo uporabljal v primerih, kadar je dokumentacija o posrednih 

proračunskih uporabnikih (npr. javni zavodi, javne agencije, javni skladi) dostopna prek spleta v 

sodnem registru ali Poslovnem registru Slovenije, ter v primerih, ko posamezni proračunski uporabnik 

ali njegov ustanovitelj opusti predpisano obveznost prijave statusne spremembe, ki ima za posledico 

izključitev iz registra proračunskih uporabnikov. Predlagana rešitev bo prispevala k hitrejši izvedbi 

ugotovitvenega postopka pri odločanju UJP o izključitvi iz registra proračunskih uporabnikov in k večji 

ažurnosti podatkov registra ter bo hkrati administrativno razbremenila proračunske uporabnike.  

 

V novem šestem odstavku je predvideno, da UJP pred izključitvijo proračunskega uporabnika iz 

registra preveri račune in pozove proračunskega uporabnika, da zapre vse račune, ki jih ima pred 

izključitvijo še odprte. Postopek zapiranja računov je podrobneje urejen v podzakonskem predpisu 

ministra za finance.   
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K 10. členu  

 

V 18. členu je dodan nov drugi odstavek, ki omogoča UJP, da za namen posodabljanja in vzdrževanja 

registra proračunskih uporabnikov po uradni dolžnosti pridobiva dokumente in podatke tudi iz drugih 

registrov in uradnih evidenc. Ta rešitev prispeva k večji ažurnosti registra proračunskih uporabnikov in 

administrativno razbremenjuje proračunske uporabnike. 

  

K 11. členu  

 

V 22. členu ZOPSPU so opredeljene vrste računov, ki jih lahko odpirajo proračunski uporabniki. Ker 

večina sprememb predstavlja manjše redakcijske popravke tega člena in ker so posebnosti v zvezi z 

odpiranjem teh računov že obrazložene v zakonodajnem gradivu za ZOPSPU in ZOPSPU-A, se 

predlagatelj omejuje zgolj na obrazložitve ključnih dopolnitev tega člena. 

 

S predlagano spremembo tretjega odstavka, ki se nanaša na evidenčne račune, so zajete vse vrste 

računov, ki jih lahko proračunski uporabniki odpirajo izven sistema EZR v državi in v tujini, vključno z 

računi, ki so opredeljeni kot izjema v tretjem odstavku 25. člena ZOPSPU.  

 

V praksi se je izkazalo, da Ministrstvo za finance pri upravljanja denarnih sredstev sistema EZR 

države in zaradi poravnave poslov iz naslova nematerializiranih vrednostnih papirjev, katerih izdajatelj 

je Republika Slovenija, mora uporabljati posebne namenske transakcijske račune, odprte pri Banki 

Slovenije. Zaradi tega sta v četrtem odstavku sta dodana nova namena, zaradi katerih se lahko 

odpirajo posebni namenski transakcijski računi pri Banki Slovenije. 

 

Zaradi razlogov, navedenih v obrazložitvi k 1. členu predloga zakona, je v spremenjenem petem 

odstavku omogočeno, da lahko posebne račune z ničelnim stanjem za proračunske uporabnike 

odpirajo tudi hranilnice. 

 

K 12. členu 

 

V praksi se je izkazalo, da so izdane menice po unovčenju posameznim proračunskim uporabnikom 

povzročile likvidnostne težave in ogrozile tekoče financiranje in opravljanje njihovih temeljnih nalog, 

določenih s področnimi zakoni. Zaradi tega predlog zakona predvideva vzpostavitev evidence o 

menicah, ki jih izdajajo proračunski uporabniki, s čimer bo omogočen dodaten nadzor nad 

zadolževanjem proračunskih uporabnikov oziroma nad prevzemanjem obveznosti v breme državnega 

in občinskih proračunov. S tem se bo vzpostavil nadzor nad izdajanjem menic in preprečila tveganja 

za likvidnost proračunskih uporabnikov in sistema EZR. 

 

V novem 23.a členu je urejena obveznost priglasitve izdane menice. Proračunski uporabnik mora UJP 

priglasiti izdano menico najkasneje v roku 8 dni po izdaji na način, ki ga podrobneje predpiše minister, 

pristojen za finance. 

 

K 13. členu 

 

V tretjem odstavku 25. člena so določene vrste računov, ki jih lahko proračunski uporabniki izjemoma 

odpirajo izven sistema EZR. 

 

Obveznosti proračunskih uporabnikov v zvezi z odpiranjem posebnih računov z ničelnim stanjem ter 

obveznosti Ministrstva za zunanje zadeve in diplomatskih predstavništev in konzulatov Republike 

Slovenije (v nadaljnjem besedilu: DKP) v zvezi z odpiranjem transakcijskih računov pri poslovnih 

bankah v državi, kjer ima DKP sedež, so obrazložene v gradivu, ki ga je predlagatelj pripravil za 

ZOPSPU in ZOPSPU-A. 
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Pri izvajanju ZOPSPU se je v praksi izkazalo, da potrebno urediti posamezna področja, ki odstopajo 

od obstoječe pravne ureditve v 25. členu, in sicer: 

- odpiranje in uporabo transakcijskih računov pri tujih poslovnih bankah, ki jih Ministrstvo za 

obrambo rabi za nemoteno opravljanje nalog obrambnih atašejev, obrambnih predstavnikov 

pri mednarodnih organizacijah in drugih javnih uslužbencev na obrambnem področju, ki so 

izenačeni z diplomati v sprejemnih državah oziroma pri mednarodnih organizacijah, ter za 

potrebe delovanja vojaških predstavništev v tujini in slovenskih kontingentov na mednarodnih 

operacijah in misijah; 

- odpiranje in uporabo transakcijskih računov za namen upravljanja sredstev varnostnih rezerv, 

ki jih v imenu in za račun Republike Slovenije pri poslovnih bankah odpira SID - Slovenska 

izvozna in razvojna banka, d. d., Ljubljana,  

- odpiranje trgovalnih računov, ki jih proračunski uporabniki uporabljajo za nakup, prodajo, 

preknjižbo in hrambo ter druge oblike razpolaganja in upravljanja nematerializiranih 

vrednostnih papirjev in drugih finančnih instrumentov na domačem in tujih kapitalskih trgih pri 

izbranih ponudnikih, ki opravljajo investicijske storitve v skladu s posebnimi predpisi. 

 

V skladu z Zakonom o obrambi (Uradni list RS, št. 103/04 – uradno prečiščeno besedilo in 95/15) se 

vojaška služba izvaja tudi izven države v vojaško diplomatskih predstavništvih, organih mednarodnih 

organizacij, pri drugih organih ali v skupnih poveljstvih in enotah, zaradi izvrševanja obveznosti, 

prevzetih v mednarodnih organizacijah oziroma z mednarodnimi pogodbami, ali v obliki stalnih ali 

začasnih skupin in enot Slovenske vojske, ki so napotene na opravljanje nalog izven države. Za 

nemoteno izvajanje vojaške službe izven države oziroma za namen financiranja stalnih ali začasnih 

skupin Slovenske vojske izven države je v posameznih primerih nujno potrebno odpiranje 

transakcijskih računov pri tujih poslovnih bankah na območju držav, v katerih se izvaja vojaška služba. 

Obrambni atašeji, obrambni predstavniki pri mednarodnih organizacijah in drugi uslužbenci Republike 

Slovenije na obrambnem področju, izenačeni z diplomati v sprejemnih državah oziroma pri 

mednarodnih organizacijah, vojaška predstavništva v tujini in slovenski kontingenti na mednarodnih 

operacijah in misijah lahko odpirajo račune pri poslovnih bankah v državi, kjer delujejo, če predhodno 

pridobijo soglasje Ministrstva za obrambo. Ministrstvo za obrambo mora UJP brezplačno sporočati 

podatke o odprtju teh računov in o stanju sredstev na njih v obsegu in na način, ki ga predpiše 

minister za finance. 

 

V tretjem odstavku 25. člena ZOPSPU je urejena tudi izjema glede odpiranja računov Republike 

Slovenije pri poslovnih bankah za namen upravljanja sredstev varnostnih rezerv izven sistema 

enotnega zakladniškega računa, ki jih v imenu in za račun Republike Slovenije opravlja SID banka. 

Razlogi za odpiranje teh računov (varnostne rezerve in program izravnave obresti - PIO) so 

podrobneje obrazloženi v uvodnem delu predloga zakona (točka 1.2.1. Normativna ureditev storitev 

SID banke za Republiko Slovenijo). SID banka mora o odprtju teh računov obvestiti UJP, ki vzpostavi 

evidenčne račune. Ponudnik plačilnih storitev, ki za Republiko Slovenijo oziroma SID banko vodi 

navedeni račun, mora UJP brezplačno sporočati podatke o plačilih, opravljenih v breme in dobro tega 

računa, ter o stanju sredstev na tem računu na način, ki ga predpiše minister za finance. 

 

Dodatno izjemo v tretjem odstavku 25. člena predstavljajo trgovalni računi proračunskih uporabnikov, 

odprti pri ponudnikih investicijskih storitev v skladu s predpisi, ki urejajo trg finančnih instrumentov. 

Trgovalni račun je namenjen za nakup, prodajo, preknjižbo in hrambo  ter druge oblike razpolaganja in 

upravljanja nematerializiranih vrednostnih papirjev in drugih finančnih instrumentov na domačem in 

tujih kapitalskih trgih, skladno z omejitvami in posebnimi pogoji, določenimi s tem zakonom ter 

posebnimi zakoni, ki urejajo ravnanje s finančnim premoženjem in finančno poslovanje proračunskih 

uporabnikov. Državi, občinam in nekaterim proračunskim uporabnikom, ki lahko na podlagi posebnih 

zakonov kupujejo nematerializirane vrednostne papirje, je potrebno zagotoviti možnost odpiranja 

trgovalnih računov zaradi uveljavitve novega Zakona o nematerializiranih vrednostnih papirjih (Uradni 

list RS, št. 75/15), ki predpisuje ukinitev registrskih računov, odprtih za nematerializirane vrednostne 

papirje pri centralni depotni družbi. Razlogi za odpiranje trgovalnih računov so podrobneje obrazloženi 

v uvodnem delu predloga zakona (točka 1.2.3. Ureditev trgovalnih računov proračunskih uporabnikov). 
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Ponudniki investicijskih storitev, ki za proračunske uporabnike vodijo trgovalne račune, in proračunski 

uporabniki, ki odpirajo trgovalne račune v tujini, morajo obvestiti UJP o odprtju trgovalnih računov in 

mu brezplačno sporočati podatke o stanju sredstev na njih v obsegu in na način, ki ga predpiše 

minister za finance. 

 

K 14. členu 

 

V naslovu in besedilu 26. člena se predlagajo manjši redakcijski popravki in omogoča, da se s 

podzakonskim predpisom natančneje opredelijo morebitne posebnosti pri izmenjavi e-računov, ki se 

pojavljajo v sistemu zaradi obsežnosti in tehničnih zahtev. 

 

K 15. členu 

 

UJP nudi podporo za spletno plačevanje storitev proračunskih uporabnikov in v ta namen vzdržuje 

informacijsko komunikacijsko infrastrukturo (v nadaljnjem besedilu: sistem spletna plačila), ki 

omogoča, da se s plačilnimi in kreditnimi karticami ali prek sistema spletnega bančništva in sistema 

mobilne telefonije ali z drugimi plačilnimi sredstvi brezgotovinsko plačujejo elektronske storitve v 

upravnih, sodnih in drugih uradnih postopkih ali druge storitve, blago in izdelki, ki jih proračunski 

uporabniki zagotavljajo svojim strankam prek spletnih portalov ali prek enotne kontaktne točke, ki jo je 

vzpostavilo Ministrstvo za javno upravo.   

 

Nov drugi odstavek 26.a člena ureja, da bo UJP nudil navedeno podporo tudi za spletno plačevanje 

storitev, ki jih zunanji ponudniki, ki nimajo statusa proračunskega uporabnika, ponujajo svojim 

strankam v okviru izvajanja javnih pooblastil ali drugih pristojnosti prek enotne kontaktne točke (npr, 

Obrtna zbornica Slovenije, Gospodarska zbornica Slovenije…).  

 

K 16. členu 

 

Predlagana sprememba predstavlja manjši redakcijski popravek besedila 27. člena in je dodana z 

namenom, da se jasno opredeli, da pri opravljanju plačilnih storitev za proračunske uporabnike ne 

veljajo določbe ZPlaSS, ki urejajo skupne plačilne račune. 

 

K 17. členu 

 

Določbe prvega do četrtega odstavka 30. člena so podrobneje obrazložene v zakonodajnem gradivu, 
ki je bilo pripravljeno za ZOPSPU in ZOPSPU-A.    
 
Pri predlaganih spremembah in dopolnitvah 30. člena ZOPSPU je predlagatelj upošteval nove storitve 
in naloge UJP ter drugi odstavek 38. člena Ustave Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 33/91-I, 
42/97 – UZS68, 66/00 – UZ80, 24/03 – UZ3a, 47, 68, 69/04 – UZ14, 69/04 – UZ43, 69/04 – UZ50, 
68/06 – UZ121, 140, 143, 47/13 - UZ148 in 47/13 – UZ90, 97, 99), ki določa, da zbiranje, obdelovanje, 
namen uporabe, nadzor in varstvo tajnosti osebnih podatkov določa zakon. S predlaganimi 
dopolnitvami tega člena (peti do deveti odstavek) so izčrpno določeni nameni zbiranja ter osebni 
podatki, ki jih lahko UJP obdeluje pri opravljanju novih storitev in nalog. Varstvo osebnih podatkov je 
podrobneje urejeno v Zakonu o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno 
prečiščeno besedilo; v nadaljnjem besedilu: ZVOP-1), zato ZOPSPU napotuje na neposredno 
uporabo ZVOP-1.  
 
Pri oblikovanju besedila je predlagatelj upošteval, da so nameni zbiranja podatkov in osebni podatki, ki 
jih lahko UJP obdeluje določeni tudi v drugih zakonih, kot so npr. določbe 144. do 147. člen ZPlaSS, ki 
urejajo nabor osebnih podatkov, ki jih UJP in drugi ponudniki plačilnih storitev obdelujejo v zvezi z 
vodenjem računov in identifikacijo plačnikov in prejemnikov sredstev oziroma izvrševanjem plačilnih 
nalogov in sklepov o izvršbi, ter določbe 10.a člena Zakona o dostopu do informacij javnega značaja 
(Uradni list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo, 117/06 – ZDavP-2, 23/14, 50/14, 19/15 – odl. 
US in 102/15), ki določajo nabor podatkov v zvezi s transakcijami v breme računov zavezancev za 
informacije javnega značaja, ter določbe 203. in 206. člena Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 
29/11 – uradno prečiščeno besedilo, 21/13, 111/13, 74/14 – odl. US in 92/14 – odl. US), ki urejajo 
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evidence in zbirke podatkov prekrškovnih organov. Zaradi tega predlagatelj  ocenjuje, da v ZOPSPU 
ni potrebno podvajati zakonske ureditve iz drugih zakonov oziroma, da ni potrebno dodatno navajati 
osebnih podatkov, ki jih UJP obdeluje pri opravljanju obstoječih storitev in nalog.  
 

 

UJP lahko opravlja posamezna opravila v zvezi z obdelavo osebnih podatkov, ki mu jih s pogodbo, 

sporazumom, dogovorom ali drugim pravnim aktom (v nadaljnjem besedilu: pogodbena obdelava) 

zaupa proračunski uporabnik – upravljavec osebnih podatkov, če je pogodbena obdelava podatkov 

potrebna za opravljanje nalog in storitev UJP, določenih s tem ali drugim zakonom, pri čemer se 

smiselno uporabljajo določbe ZVOP-1 razen določb, ki urejajo registracijo pogodbenega obdelovalca 

podatkov. UJP je organ državne uprave in posledično temu ne more registrirati dejavnosti pogodbene 

obdelave podatkov, kot to velja za gospodarske družbe in druge poslovne subjekte, ki to storitev 

ponujajo na trgu. Zato se z novim dvanajstim odstavkom 30. člena izključuje uporaba prvega odstavka 

11. člena ZVOP-1 v delu, ki od izvajalca te storitve zahteva registracijo dejavnosti. Za UJP, kot 

pogodbenega obdelovalca podatkov, veljajo vse ostale določbe ZVOP-1, vključno z obveznostjo 

izvajanja posebnih organizacijskih, tehničnih in logično-tehničnih postopkov in ukrepov za zavarovanje 

osebnih podatkov iz 24. člena ZVOP-1, s katerimi se varujejo osebni podatki, preprečuje slučajno ali 

namerno nepooblaščeno uničevanje podatkov, njihova sprememba ali izguba ter nepooblaščena 

obdelava teh podatkov. 

 

Nov trinajsti odstavek 30. člena določa, da mora UJP kot zaupne varovati osebne in druge varovane 

podatke, pridobljene na podlagi ZOPSPU ali drugega posebnega zakona. UJP in njegovi javni 

uslužbenci ter druge osebe, ki so jim v zvezi z njihovim delom v UJP oziroma pri opravljanju storitev za 

UJP na kršen koli način dostopni varovani podatki, teh podatkov ne smejo sporočiti tretjim osebam, niti 

omogočiti, da bi jih uporabile tretje osebe, ali jih sami uporabiti za lastne namene. Obveznost 

varovanja zaupnosti ne preneha po prenehanju delovnega ali drugega pogodbenega razmerja v UJP. 

 

K 18. členu 

   

V spremenjenem 31. členu so dodani nekateri novi prekrški oziroma sankcije, in sicer: 

- za odgovorno osebo proračunskega uporabnika, če UJP ne sporoči podatkov o izdanih 

menicah v skladu s tem zakonom in predpisom ministra za finance (23.a člen), 

- za odgovorno osebo proračunskega uporabnika, če odpre in uporablja račune v tujini v 

nasprotju z nameni, določenimi v tem zakonu, ali če UJP ne sporoči podatkov o odprtju 

računov v tujini in o stanju sredstev na teh računih (druga in tretja alineja tretjega odstavka 25. 

člena), 

- za odgovorno osebo proračunskega uporabnika, če odpre ali uporablja trgovalni račun v 

nasprotju s pogoji in nameni, določenimi v tem zakonu, ali če UJP ne obvesti o odprtju 

trgovalnega računa in mu ne sporoča podatkov, določenih v tem zakonu (peta alineja tretjega 

odstavka 25. člena), 

- za ponudnika plačilnih storitev, če UJP ne sporoča podatkov o plačilnih transakcijah, 

opravljenih v breme in dobro računa, ki ga po pooblastilu Republike Slovenije odpre SID 

banka, ter o stanju sredstev na tem računu (četrta alineja tretjega odstavka 25. člena), 

- za ponudnika investicijskih storitev, če UJP ne sporoča podatkov o odprtju trgovalnih računov 

in o stanju sredstev na računih (peta alineja tretjega odstavka 25. člena). 

 

S tem bo doseženo dosledno izvajanje in upoštevanje vseh obveznosti, prepovedi in omejitev, ki jih 

ZOPSPU nalaga proračunskim uporabnikom in poslovnim subjektom, ki opravljajo storitve za 

proračunske uporabnike. 

 

K 19. členu 

 

Zaradi zagotovitve učinkovitega nadzora nad izvajanjem ZOPSPU in hitrejše izvedbe prekrškovnega  

postopka je v 32. členu dodana določba, ki nalaga proračunskim uporabnikom, nosilcem javnih 

pooblastil, ponudnikom plačilnih storitev ter drugim pravnim osebam javnega in zasebnega prava, da 
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morajo UJP na njegovo obrazloženo zahtevo, ne glede na določbe drugih zakonov, ki urejajo varstvo 

osebnih in drugih zaupnih podatkov, brezplačno posredovati vse podatke in dokumente, ki so UJP 

potrebni za ugotovitev dejstev v zvezi z izvajanjem njegovih z zakonom predpisanih pristojnosti.  

 

K 20. členu 

 

V tem členu je urejen status računov, odprtih pred uveljavitvijo tega zakona in podzakonskega 

predpisa ministra za finance. 

 

Ministrstvo za obrambo, Republika Slovenija oziroma SID banka in imetniki trgovalnih računov lahko 

še naprej nemoteno uporabljajo račune, ki so bili odprti pred uveljavitvijo tega zakona in 

podzakonskega predpisa ministra za finance. Obveznost sporočanja podatkov UJP bo veljala tudi za 

te račune, in sicer v obsegu in na način, ki ga predpiše minister za finance.  

 

K 21. členu 

 

V tem členu je določen rok, v katerem mora minister za finance uskladiti oziroma sprejeti podzakonske 

predpise iz 14. alineje 2. člena, osmega odstavka 13. člena, 23.a člena ter iz druge, tretje, četrte in 

pete alineje tretjega odstavka 25. člena ter četrtega odstavka 26.a člena ZOPSPU. 

 

 

K 22. členu 

 

V teh prehodnih določbah so določeni pogoji za ohranitev ali prenehanje obstoječih pogodbenih 

razmerij, sklenjenih med UJP in ponudniki storitev, katerih predmet spletna plačila iz 26.a člena 

ZOPSPU. Zaradi vzpostavitve možnosti plačevanja storitev, ki jih proračunski uporabniki in nosilci 

javnih pooblastil ponujajo prek enotne kontaktne točke, ki jo je vzpostavilo Ministrstvo za javno upravo, 

je potrebno uskladiti pogodbena razmerja, ki so bila sklenjena pred uveljavitvijo tega zakona. 

 

Pogodbena razmerja med UJP in bankami, izdajatelji plačilnih in kreditnih kartic, operaterji mobilne 

telefonije in drugimi ponudniki storitev, ki omogočajo spletno plačevanje elektronskih storitev (v 

nadaljnjem besedilu: plačilni servisi), ki so bila sklenjena pred uveljavitvijo tega zakona, lahko ostanejo 

v veljavi pod pogojem, da UJP in plačilni servisi v roku štirih mesecev od uveljavitve tega zakona 

sklenejo anekse, ki bodo urejali opravljanje storitev za zunanje ponudnike iz drugega odstavka 26.a 

člena zakona skladno s spremenjenimi pogoji, določenimi v predpisu ministra, pristojnega za finance. 

S tem je zagotovljena ohranitev veljavnosti obstoječih pogodb. 

 

Če posamezni ponudnik zavrne sklenitev aneksa k pogodbi, se izvede nov postopek javnega 

naročanja za posamezen sklop storitev. V tem primeru pogodbeno razmerje iz prejšnjega odstavka 

preneha trideseti dan od dneva oddaje javnega naročila za posamezen sklop storitev. Na ta način je 

doseženo, da pogodbeno razmerje predčasno preneha neposredno na podlagi tega zakona, s čimer 

je UJP omogočeno, da izbere drugega ponudnika in s tem zagotovi proračunskim uporabnikom 

nemoteno delovanje in uporabo vseh storitev, ki jih UJP opravlja ali zagotavlja na podlagi 26.a člena 

ZOPSPU.  

 

K 23. členu 

 

Ta člen določa začetek veljavnosti in uporabe zakona. 

 

Določbe druge, tretje in pete alineje tretjega odstavka 25. člena ter prve, pete in šeste alineje prvega 

odstavka 31. člena se začnejo uporabljati štiri mesece po uveljavitvi podzakonskega predpisa ministra, 

pristojnega za finance. 
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Določbi četrte alineje tretjega odstavka 25. člena in tretje alineje drugega odstavka 31. člena se 

začneta uporabljati tri mesece po uveljavitvi podzakonskega predpisa ministra, pristojnega za finance. 

 

Določba drugega odstavka 26.a člena zakona se začne uporabljati z dnem uveljavitve podzakonskega 

predpisa ministra, pristojnega za finance.  

 

 

IV. BESEDILO ČLENOV, KI SE SPREMINJAJO 

 

Besedilo členov, ki se spreminjajo, je razvidno iz priloženega prečiščenega besedila veljavnega 

Zakona o opravljanju plačilnih storitev za proračunske uporabnike, ki ga pripravila Služba Vlade 

Republike Slovenije za zakonodajo in je objavljeno v Pravno-informacijskem sistemu Republike 

Slovenije.  

 
 
 
V. PREDLOG, DA SE PREDLOG ZAKONA OBRAVNAVA PO NUJNEM OZIROMA SKRAJŠANEM 
POSTOPKU 
 
/ 

VI. PRILOGE 

 

/ 


