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Pregled pristojnosti in nalog pokrajine po Zakonu o upravnih taksah /ZUT/

1.1

Pravna podlaga

tč.

predpisi, ki so podlaga za sprejem predpisa

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 in 75/16 – UZ70a

tč.

predpis

1.1

Zakon o upravnih taksah /ZUT/
Uradni list RS, št. 106/10 – uradno prečiščeno besedilo, 14/15-ZUUJFO,
84/15-ZZelP-J, 32/16, 30/18-ZKZaš

1.2

določba pojasnilo

določba pojasnilo
1

Pristojnosti in naloge pokrajinske uprave po Zakonu o upravnih taksah /ZUT/

tč.

pristojnosti in naloge pokrajinske uprave

določba

pojasnilo

1

Taksnemu zavezancu izroči plačilni nalog, s katerim mu naloži naj v 15
dneh plača dolžno takso.
V 15 dneh s sklepom odloči o ugovoru zoper izdan plačilni nalog, s
katerim se taksnemu zavezancu naloži plačilo takse.
Če organ, ki je izdal plačilni nalog, po uradni dolžnosti ugotovi, da so v
plačilnem nalogu napake, ga lahko do potrditve izvršljivosti (iz 19.
člena ZUT) nadomesti z novim plačilnim nalogovom.
S sklepom odloči o vračilu preveč plačane takse taksnemu zavezancu.
Potrdi izvršljivost plačilnega naloga in ga pošlje carinskemu organu v
izvršitev.
S sklepom odloči o oprostitvi plačila takse taksnega zavezanca zaradi
slabih premoženjskih razmer.

16. člen

5

16. člen

5

16. člen

5

17. člen
19. člen

7
6

/25. člen

8
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1.2.1

Akti pokrajinske uprave po Zakonu o upravnih taksah /ZUT/

tč.

akti pokrajinske uprave

določba

pojasnilo

4
6

Sklep o vračilu preveč plačane takse taksnemu zavezancu.
Slepo o oprostitvi plačila takse taksnega zavezanca zaradi slabih
premoženjskih razmer.

17. člen
25. člen

7
8
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Ocena finančnih in drugih posledic izvajanja določil Zakona o upravnih taksah /ZUT/

Izvajanje določil Zakona o upravnih taksah /ZUT/ 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 upravnih taksah /ZUT/
znaša … EUR.
3
1

3.1

Uvodna pojasnila k pristojnostim in nalogam pokrajine
Zakon o upravnih taksah /ZUT/ ureja plačevanje upravnih taks za dokumente in dejanja v
upravnih in drugih javnopravnih zadevah pri upravnih organih (organi samoupravnih lokalnih
skupnosti). Takse se plačujejo samo za tiste dokumente in dejanja, ki jih določa taksna tarifa ZUT
(1. člen ZUT).
Plačevanje takse

2

Taksni zavezanec je tisti, ki s svojo vlogo uvede upravni postopek oz. na katerega zahtevo se
opravijo dejanja ali izdajo dokumenti, predvideni v taksni tarifi (4. člen ZUT). Takso je potrebno
plačati takrat, ko nastane taksna obveznost, če zakon ne določa drugače (10. člen ZUT).

3

Takse se plačujejo s taksnimi vrednotnicami - upravnimi koleki (razen kadar ZUT določa drugače),
ali gotovini oz. z elektronskim denarjem ali drugimi veljavnimi plačilnimi instrumenti. ZUT pa
določa primere, ko takse ni mogoče plačati s taksnimi vrednotnicami (8. člen ZUT).

4

Plačilo takse je potrebno navesti na odločbi ali dokumentu, za katerega je bila taksa plačana (14.
člen ZUT). Na dokumentih, ki se izdajajo brez takse, pa mora biti navedeno, v kakšen namen se
izdajajo in po kateri določbi tega zakona so oproščeni plačila takse (15. člen ZUT).

5

Če ob nastanku taksne obveznosti taksa ni plačana oziroma ni plačana v predpisani višini, organ, ki
prejme ali neposredno sprejme od taksnega zavezanca vlogo ali drug dokument, izroči oziroma
pošlje taksnemu zavezancu plačilni nalog, s katerim mu naloži, naj v 15 dneh plača dolžno takso.
Plačilni nalog mora vsebovati osebno ime in naslov zavezanca, za pravno osebo pa naziv in sedež,
višino dolžne takse in pravno podlago za njeno odmero, številko ačuna za nakazilo, referenco, pouk
o pravnem sredstvu ter opozorilo o posledicaj, če takse v roku ne plača. Zoper navedeni plačilni
nalog je v osmih dneh od vročitve plačilnega naloga dopusten ugovor iz razlogov, da taksna
obveznost ni nastala, da je taksa že plačana ali da je bila taksa napačno odmerjena. O ugovoru v 15
dneh odloči organ, ki je izdal plačilni nalog, s sklepom. Navedeni organ s sklepom ugovoru ugodi ali
ga zavrne ali pa ga zavrže kot prepoznega, nepopolnega ali nedovoljenega. Če ugotovi, da je bila
taksa že plačana ali pa da taksna obveznost ni nastala, ogovoru ugodi in izpodbijani plačilni nalog
odpravi. Če ugotovi, da je bila taksa napačno odmerjena, ugovoruugodi in izpodbijani plačilni nalog
nadomesti z novim plačilnim nalogom. Zoper sklep o ugovoru je dovoljena pritožba, ki ne zadrži
izvršitve sklepa. Če organ, ki je izdal plačilni nalog, po uradni dolžnosti ugotovi, da so v plačilnem
nalogu napake, ga lahko do potrditve izvršljivosti (iz 19. člena ZUT) nadomesti z novim plačnim
nalogom. Zoper nov plačilni nalog je dopusten ugovor, za katerega se uporabljajo določb 16. člena
ZUT. Kot je določno z ZUT ugovor zoper plačilni nalog zadrži izvršitev. Od taks, ki jih taksni
zavezanec ni plačal v 15 dneh od vročitve plačilnega naloga, se plačajo zamudne obresti po 0,0247odstotni dnevni obrestni meri. Od zamudnih obresti, ki ih taksni zavezanec ni plačal, se zamudne
obresti ne zaračunavajo (16. člen ZUT).

6

Če taksa iz plačilnega naloga ni plačana v višini in rokih, določenih z ZUT, in taksni zavezanec ne
vloži ugovora iz 16. člena ZUT ali vloge za oprostitev (25. člen ZUT), pristojni organ potrdi
izvršljivost plačilnega naloga in ga pošlje carinskemu organu v izvršitev (1/19. člen ZUT).

7

Pravico do vračila vse ali preveč plačane takse ima, kdor je plačal takso, ki je ni bil dolžan plačati,
ali je plačal takso v višjem znesku, kot je predpisana, ali je plačal takso za dokument ali dejanje, ki
ga organ ni izdal ali opravil, ali za pritožbo ali drugo pravno sredstvo, ki mu organ ugodi. Kdor je
plačal takso za vlogo in takso za dejanje, ki ga organ iz kakršnihkoli vzrokov ni opravil ali izdal, ne
more zahtevati vračila takse za vlogo, s katero je zahteval, naj se dejanje opravi ali dokument izda.
ne glede na navedeno, taksni zavezanec, ki je plačal takso za dokument ali dejanje, ki ga organ ni
izdal ali opravil, ker je bil postopek ustavljen na zahtevo ali z opustitvijo ali opravo kakšnega dejanja
taksnega zavezanca, potem ko je bil izveden že celotni ugotovitveni postopek, ne more zahtevati

2

vračila takse za ta dokument ali dejanje. Preveč plačana taksa, višja od 18,12 eura, se vrne po uradni
dolžnosti. O vračilu odloči organ s sklepom. Taksa se vrne v 30 dneh od izdaje sklepa. O povrnitvi
takse odloča organ, ki na prvi oziroma drugi stopnji vodi upravni postopek oziroma ki na prvi
oziroma drugi stopnji opravi dejanja oziroma izda dokumente, predvidene v taksni tarifi. Taksa se
povrne iz proračuna pokrajine (17. člen ZUT).
3.2
8

Taksne oprostitve
ZUT določa kdo ne plačuje takse (23. člen ZUT) in kdo je oproščen plačevanja taks (24. člen ZUT).
Kot je določeno s 23. členom ZUT takse ne plačujejo tudi taksni zavezanci posamezniki v slabih
premoženjskih razmerah, razen taks po tarfni številki 12, po točkah 1.d), 1.e), 2.d), 2.e), 3.c) in 3.č)
tarifne številke 14, po tarifni številki 21 ter tarifnih številkah iz XI. in XII. poglavja taksne tarife
ZUT. Kot je določeno v 25. členu ZUT se za taksne zavezance v slabih premoženjskih razmerah
štejejo: - prejemniki denarne pomoči kot edinega vira preživljanja po predpisih socialnega varstva; prejemniki varstvenega dodatka po predpisih socialnega varstva ter - prejemniki nadomestila za
invalidnost po predpisih, ki urejajo varstvo odraslih telesno in duševno prizadetih oseb. Navedeni
status upravičenca dokazujejo taksni zavezanci s pravnomočno odločbo. Za taksne zavezance v
slabih premoženjskih razmerah štejejo tudi osebe, ki niso prejemniki denarne pomoči, dodatka ali
nadomestila, izpolnjujejo pa vse predpisane kriterije za prejemke (iz prvega odstavka 25. člena
ZUT). Taksni zavezanec mora v postopku, v katerem zahteva taksno oprostitev dokaati, da
izpolnjuje zahtevane kriterije.vloga za oprostitev takse se vloži najkasneje do poteka roka za ugovor
zoper plačilni nalog. O vlogi odloči organ s sklepom Do odločitve o vlogi za oprostitev takse zaradi
slabih premoženjskih razmer plačilni nalog ni izvršljiv (25. člen ZUT).

Ključne besede
Lokalna samouprava, pokrajina, pristojnosti, pokrajinska uprava, upravne takse.
Uporabljene kratice
Ustava RS

-

ZUT

-

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 upravnih taksah /ZUT/ (Uradni list RS, št. 106/10 – uradno prečiščeno
besedilo, 14/15-ZUUJFO, 84/15-ZZelP-J, 32/16, 30/18-ZKZaš).

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 upravnih taksah /ZUT/ (Uradni list RS, št. 106/10 – uradno prečiščeno besedilo, 14/15-ZUUJFO,
84/15-ZZelP-J, 32/16, 30/18-ZKZaš).
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