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1 Pregled pristojnosti in nalog občine po Zakonu o opravljanju plačilnih storitev za 

proračunske uporabnike /ZOPSPU-1/ 

   

1.1 Pravna podlaga 

 

tč. predpisi, ki so podlaga za sprejem predpisa določba pojasnilo 

     

1 Ustava 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, 47/13 – UZ90,97,99, 

75/16 – UZ70a 

  

     

tč. predpis določba pojasnilo 

    

1.1 Zakon o opravljanju plačilnih storitev za proračunske 

uporabnike /ZOPSPU-1/ 

Uradni list RS, št. 77/16, 47/19 

 1 

 

1.3 Pristojnosti in naloge župana po Zakonu o opravljanju plačilnih storitev za proračunske 

uporabnike /ZOPSPU-1/ 

  

tč. pristojnosti in naloge župana  določba pojasnilo 

    

1  Upravi RS za javna plačila poda prijavo proračunskega 

uporabnika, katerega ustanoviteljica je občina, za vključitev v 

register proračunskih uporabnikov. 

16. člen 4 

2  Upravi RS za javna plačila poda prijavo za izključitev 

proračunskega uporabnika, katerega ustanoviteljica je občina, iz 

registra proračunskih uporabnikov. 

18. člen 6 
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2 Uvodna pojasnila k pristojnostim in nalogam občine s komentarjem 

 

1 Zakon o opravljanju plačilnih storitev za proračunske uporabnike /ZOPSPU-1/ ureja 

opravljanje plačilnih in drugih storitev za neposredne in posredne uporabnike državnega in občinskih 

proračunov, Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije ter Zavod za pokojninsko in invalidsko 

zavarovanje Slovenije, register proračunskih uporabnikov ter naloge in organizacijo Uprav Republike 

Slovenije za javna plačila (1. člen) 

 

2.1 Register proračunskih uporabnikov 

 

2 Register proračunskih uporabnikov je enotna informatizirana zbirka podatkov, povezana s Poslovnim 

registrom Slovenije in registrom transakcijskih računov. V registru proračunskih uporabnikov se 

vodijo in posodabljajo podatki o proračunskih uporabnikih, proračunih, upravljavcih sredstev sistema 

enotnega zakladniškega računa, nadzornikih javnofinančnih prihodkov, podatki o računih ter drugi 

podatki, določeni z ZOPSPU-1 (10. člen ZOPSPU-1). 

 

3 Za neposredne uporabnike državnega in občinskih proračunov, proračune in upravljavce sredstev 

sistema enotnega zakladniškega računa ter za proračunske uporabnike, ki pridobijo pravno 

sposobnost neposredno na podlagi zakona ali drugega ustanovitvenega akta, objavljenega v Uradnem 

listu Republike Slovenije, in se ne registrirajo pri nobenem drugem registrskem organu, je register 

proračunskih uporabnikov primarni register oziroma UJP registrski organ (11. člen ZOPSPU-1).  

 

2.2  Vključitev v register proračunskih uporabnikov 

 

4 Uporabnik javnofinančnih sredstev, ki izpolnjuje predpisane pogoje za pridobitev statusa 

proračunskega uporabnika, ali njegov ustanovitelj mora prijavo za vpis v register proračunskih 

uporabnikov vložiti najpozneje v petih delovnih dneh od ustanovitve, spremembe 

pravnoorganizacijske oblike ali virov financiranja oziroma od vpisa v primarni register. Upravljavec 

sredstev sistema EZR občine, ki deluje kot del občinske uprave, mora za vpis v register proračunskih 

uporabnikov vložiti vlogo najpozneje v petih delovnih dneh od ustanovitve občine. UJP izvede 

postopek vključitve v register proračunskih uporabnikov na podlagi popolne prijave. Ob nepopolni 

prijavi UJP pozove predlagatelja, naj v petih delovnih dneh dopolni prijavo. Če uporabnik 

javnofinančnih sredstev ne vloži prijave za vključitev v register proračunskih uporabnikov ali ne 

dopolni prijave v navedenem roku, UJP uvede postopek po uradni dolžnosti na podlagi dokumentov, 

ki so objavljeni v Uradnem listu Republike Slovenije, in dokumentov, ki jih pridobi iz Poslovnega 

registra Slovenije, iz katerega je razvidna ustanovitev, sprememba pravnoorganizacijske oblike, 

dejavnosti, virov financiranja, ustanovitelj, zastopnikov ali druga statusna sprememba, ki je 

pomembna za ugotovitev statusa proračunskega uporabnika in vpis podatkov v register proračunskih 

uporabnikov. Če so izpolnjeni predpisani pogoji za pridobite statusa proračunskega uporabnika, UJP 

izda odločbo o vključitvi v register proračunskih uporabnikov, enoti registra dodeli šifro 

proračunskega uporabnika in vpiše vse podatke, določene s tem zakonom in predpisom ministra, 

pristojnega za finance. Če predlagatelj ne izpolni pogojev za vpis v register proračunskih 

uporabnikov, UJP izda odločbo o zavrnitvi vpisa. Zoper navedene odločbe je dovoljena pritožba, ki 

se vloži pri UJP v 15 dneh od vročitve odločbe. O pritožbi odloča ministrstvo, pristojno za finance 

(16. člen ZOPSPU-1). 

 

2.3  Vpis sprememb podatkov 

 

5 Proračunski uporabniki, proračuni in upravljavci sredstev sistema enotnega zakladniškega računa 

morajo vsako spremembo podatkov, ki se vodijo v registru proračunskih uporabnikov, prijaviti UJP v 

petih delovnih dneh po nastanku spremembe. Za enote registra proračunskih uporabnikov, ki opustijo 

dolžnost iz prejšnjega odstavka, vpiše UJP spremembe podatkov v register proračunskih uporabnikov 

po uradni dolžnosti na podlagi podatkov, pridobljenih iz drugih javnih registrov in evidenc. Če vpis 

sprememb podatkov ni mogoč po uradni dolžnosti ali na podlagi podatkov iz drugih registrov, UJP 

pozove enoto registra, naj v petih delovnih dneh predloži zahtevane podatke oziroma dokumente (17. 

člen ZOPSPU-1). 

 

2.4  Izključitev iz registra proračunskih uporabnikov 

 

6 UJP izvede postopek izključitve iz registra proračunskih uporabnikov na podlagi vloge za izključitev 

proračunskega uporabnika oziroma njegovega ustanovitelja ali pravnega naslednika. Pravna oseba, ki 

ima pravni interes za prenehanje statusa proračunskega uporabnika, mora najpozneje v petih delovnih 

dneh od začetka veljavnosti akta o statusnem preoblikovanju oziroma akta o izbrisu iz primarnega 
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registra o tem obvestiti UJP ter predložiti zahtevano dokumentacijo za izključitev iz registra 

proračunskih uporabnikov. UJP izvede postopek izključitve iz registra proračunskih uporabnikov na 

podlagi popolne vloge za izključitev. Ob nepopolni vlogi za izključitev UJP pozove predlagatelja, naj 

jo v petih delovnih dneh dopolni. Če zavezanec ne vloži vloge za izključitev iz registra proračunskih 

uporabnikov ali če predlagatelj ne dopolni vloge za izključitev v navedenem roku, UJP uvede 

postopek izključitve iz registra po uradni dolžnosti na podlagi dokumentov, ki so objavljeni v 

Uradnem listu Republike Slovenije, ter dokumentov, ki jih pridobi iz Poslovnega registra Slovenije, 

iz katerih je razvidna odločitev ustanoviteljev o prenehanju proračunskega uporabnika ali sprememba 

pravnoorganizacijske oblike, dejavnosti, virov financiranja, ustanoviteljev, zastopnikov ali druga 

statusna sprememba, ki je pomembna za prenehanje statusa proračunskega uporabnika in vpis 

podatkov v register proračunskih uporabnikov. Ob navedenem moramo opomniti, da mora 

upravljavec sredstev sistema enotnega zakladniškega računa občine, ki deluje kot del občinske 

uprave, za izbris registra proračunskih uporabnikov vložiti najpozneje v petih delovnih dneh po 

ukinitvi občine oziroma njeni vključitvi v enotni zakladniški račun države (18. člen ZOPSPU-1). 

 

2.5  Obveznost zaprtja plačilnih in transakcijskih računov 

 

7 Pravna oseba, ki je pridobila status proračunskega uporabnika in je predhodno poslovala prek enega 

ali več računov pri drugih ponudnikih plačilnih storitev, mora v 30 dneh po dokončnosti odločbe o 

vključitvi v register proračunskih uporabnikov zapreti vse račune pri drugih ponudnikih plačilnih 

storitev (26. člen ZOPSPU-1). 

 

 

Ključne besede: proračunski uporabnik, register proračunskih uporabnikov, občina, župan 

 

 

Uporabljene kratice 

 

ZOPSPU-1 - Zakon o opravljanju plačilnih storitev za proračunske uporabnike /ZOPSPU-1/ (Uradni list 

RS, št. 77/16, 47/19). 

 

 

Viri 

 

Ustava in zakoni 

 

Ustava Republike Slovenije /Ustava RS/ (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, 47/13 – UZ90,97,99, 75/16 – UZ70a).  

Zakon o opravljanju plačilnih storitev za proračunske uporabnike /ZOPSPU-1/ (Uradni list RS, št. 77/16, 

47/19). 

 

 


