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(osnutek) 
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1 Pregled pristojnosti in nalog pokrajine po Zakonu o preglednosti finančnih odnosov in 

ločenem evidentiranju različnih dejavnosti /ZPFOLERD-1/ 
   
1.1 Pravna podlaga 
 

tč. predpisi, ki so podlaga za sprejem predpisa določba pojasnilo 
     
1 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 in 75/16 – 
UZ70a 

  

     
tč. predpis določba pojasnilo 

    
1.1 Zakon o preglednosti finančnih odnosov in ločenem 

evidentiranju različnih dejavnosti /ZPFOLERD-1/ 
Uradni list RS, št. 33/11 

 1 

    
tč. podrejeni predpisi določba pojasnilo 

    
1.1.1 Pravilnik o zagotavljanju preglednosti finančnih odnosov 

Uradni list RS, št. 109/11 
  

 
1.2 Pristojnosti in naloge predsednika pokrajine po Zakonu o preglednosti finančnih odnosov 

in ločenem evidentiranju različnih dejavnosti /ZPFOLERD-1/ 
 

tč. pristojnosti in naloge predsednika pokrajine  določba pojasnilo 
    

1  Ministrstvu, pristojnemu za finance v roku osmih delovnih dni po 
prejemu njegovega zahtevka posreduje vse podatke in pojasnila, 
ki jih zahteva Evropska unija. 

9/15. člen 3 
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1.3 Pristojnosti in naloge pokrajinske uprave po Zakonu o preglednosti finančnih odnosov in 
ločenem evidentiranju različnih dejavnosti /ZPFOLERD-1/ 

   
tč. pristojnosti in naloge pokrajinske uprave  določba pojasnilo 

    
1  Ministrstvu, pristojnemu za finance sporoča podatke o vseh 

neposrednih deležih ter ustanoviteljskih in glasovalnih pravicah 
pokrajine v pravnih osebah ter o pravnih aktih, ki urejajo finančno 
sodelovanje, ali o predpisih, v katerih jim je zagotovljen 
prevladujoč vpliv. 

2/15. člen 3 

2  Ministrstvu, pristojnemu za finance sporoča podatke o dodeljenih 
izključnih ali posebnih pravicah ali pooblastilih in podatke o tem, 
ali izvajalci z izključnimi ali posebnimi pravicami ali pooblastili 
opravljajo tudi druge dejavnosti. 

3/15. člen 3 

3  Ministrstvu, pristojnemu za finance v roku osmih delovnih dni po 
prejemu njegovega zahtevka posreduje vse podatke in pojasnila, 
ki jih zahteva Evropska unija. 

9/15. člen 3 

 
2 Ocena finančnih in drugih posledic izvajanja določil Zakona o preglednosti finančnih 

odnosov in ločenem evidentiranju različnih dejavnosti /ZPFOLERD-1/ 
 
Izvajanje določil Zakona o preglednosti finančnih odnosov in ločenem evidentiranju različnih dejavnosti 
/ZPFOLERD-1/ ima finančne posledice za državni proračun v okviru prerazporeditve finančnih sredstev 
med državo in pokrajino v sorazmerju z decentraliziranimi pristojnostmi. 
 
Okvirna ocena sredstev za financiranje pristojnosti in nalog po določilih Zakona o preglednosti finančnih 
odnosov in ločenem evidentiranju različnih dejavnosti /ZPFOLERD-1/ znaša … EUR.  
 
3 Uvodna pojasnila k pristojnostim in nalogam pokrajine 
 
1 Z Zakonom o preglednosti finančnih odnosov in ločenem evidentiranju različnih dejavnosti 

/ZPFOLERD-1/ se ureja preglednost finančnih odnosov med državnimi organi in organi 
samoupravnih lokalnih skupnosti (pokrajin) in: a. javnimi podjetji ter b. pravnimi osebami, 
samostojnimi podjetniki ali podjetnicami in zasebniki ali zasebnicami, ki na podlagi izključne ali 
posebne pravice ali javnega pooblastila izvajajo dejavnosti v splošnem interesu. Z ZPFOLERD-1 se 
določa tudi način pridobivanja in obveznost posredovanja podatkov oziroma pridobivanje podatkov 
in poročil, ki se predložijo Evropski komisiji v zvezi s preglednostjo navedenih finančnih odnosov (1. 
člen ZPFOLERD-1). 

 
3.1 Obveznost evidentiranja finančnih odnosov med državnimi organi in organi samoupravnih 

lokalnih skupnosti ter javnimi podjetji 
 
2 Preglednost finančnih odnosov se nanaša na poročanje o dodelitvi in uporabi javnih sredstev za 

naslednje namene: • poravnavo izgub iz poslovanja; • zagotovitev kapitala; • nepovratna sredstva 
(subvencije, dotacije in podobno) ali posojila, dodeljena pod pogoji, ugodnejšimi od tržnih pogojev; • 
zagotavljanje finančnih prednosti z odpovedjo dobičku ali izterjavi zapadlih dolgov (na primer z 
odpisom terjatev); • odpoved običajnemu nadomestilu za uporabo javnih sredstev; • povračilo za 
finančna bremena, ki jih naložijo državni organi in organi samoupravnih lokalnih skupnosti.  

 
3.2 Obveznost poročanja ministrstvu, pristojnemu za finance 
 
3.2.1 Obveznost poročanja podatkov 
 
3 Za ugotavljanje prevladujočega vpliva1 se poleg deležev vpisanega kapitala seštevajo tudi 

ustanoviteljske in glasovalne pravice države in samoupravnih lokalnih skupnosti ter drugih lastnikov, 
delničarjev ali ustanoviteljev, nad katerimi imajo država in samoupravne lokalne skupnosti 
neposredno ali posredno prevladujoč vpliv. Za ugotovitev prevladujočega vpliva pa morajo organi 

 
1 Prevladujoč vpliv je, kadar lahko država ali državni organi, en ali več samoupravnih lokalnih skupnosti neposredno 
ali posredno prek drugega javnega podjetja izvajajo prevladujoči vpliv na podlagi večinskega deleža vpisanega 
kapitala, ali ima država ali državni organi, en ali več organov samoupravnih lokalnih skupnosti pravico nadzora 
večine ali lahko imenujejo več kakor polovico članov upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa (3. točka 3. 
člena ZPFOLERD-1). 
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samoupravnih lokalnih skupnosti (pokrajinska uprava) sporočiti podatke o vseh svojih neposrednih 
deležih ter ustanoviteljskih in glasovalnih pravicah v pravnih osebah ter o pravnih aktih, ki urejajo 
finančno sodelovanje, ali o predpisih, v katerih jim je zagotovljen prevladujoč vpliv. Navedene 
podatke morajo po stanju na zadnji dan preteklega leta sporočiti ministrstvu do konca februarja 
tekočega leta ali v osmih delovnih dneh od prejema poziva ministrstva. 

 
Organi samoupravnih lokalnih skupnosti (pokrajinske uprave) morajo ministrstvu najpozneje do 
konca februarja tekočega leta sporočiti podatke o dodeljenih izključnih ali posebnih pravicah ali 
pooblastilih in podatke o tem, ali izvajalci z izključnimi ali posebnimi pravicami ali pooblastili 
opravljajo tudi druge dejavnosti.  
 
Ob navedenem moramo še opomniti, da morajo organi samoupravnih lokalnih skupnosti 
ministrstvu, pristojnemu za javne finance v roku osmih delovnih dni po prejemu njegovega zahtevka 
poslati vse podatke in pojasnila, ki jih zahteva Evropska unija  (15. člen ZPFOLERD-1). 

 
 
Ključne besede 
 
Pokrajina, organi oblasti, finančni odnosi, ločeno evidentiranje, Evropska unija. 
 
 
Uporabljene kratice 
 
ZPFOLERD-1 - Zakon o preglednosti finančnih odnosov in ločenem evidentiranju različnih 

dejavnosti /ZPFOLERD-1/ (Uradni list RS, št. 33/11). 
 
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 in 75/16 – UZ70a).  

Zakon o preglednosti finančnih odnosov in ločenem evidentiranju različnih dejavnosti /ZPFOLERD-1/ 
(Uradni list RS, št. 33/11). 

 
Podzakonski akti 
 
Pravilnik o zagotavljanju preglednosti finančnih odnosov (Uradni list RS, št. 109/2011). 
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