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VSI PREKRŠKOVNI ORGANI

Številka: 493-2/2016-14
Datum: 20. 09. 2016 

Zadeva: Nadgradnja aplikacije eIzvršbe: obročno plačilo po Zakonu o prekrških 
(novela ZP-1J) 

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o prekrških, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 
32/2016 dne 6. 5. 2016, prinaša spremembe pri odločanju glede obročnega plačila glob, stroškov 
postopka o prekršku ter odvzema premoženjske koristi s plačilom denarnega zneska.

S 6. novembrom 2016 preide pristojnost odločanja o vlogah za obročno plačilo iz prekrškovnih 
organov na Finančno upravo Republike Slovenije. V primeru, ko storilec vloži prošnjo za obročno 
plačilo pri prekrškovnemu organu, le-ta pošlje prošnjo v pristojno reševanje Finančni upravi 
Republike Slovenije, skupaj s terjatvijo, ko ta postane pravnomočna in izvršljiva.

Predlagatelji izvršb, tudi prekrškovni organi, so dolžni vlagati predloge za izvršbo v elektronski obliki 
(4. odst. 146. člena Zakona o davčnem postopku). Zato je bila aplikacija eIzvršbe nadgrajena na 
način, da bo možno skupaj s predlogom za izvršbo davčnemu organu posredovati tudi vlogo storilca 
za obročno plačilo in sicer na enega od treh načinov:
 v spletni aplikaciji ob ročnem vnosu predlogov,
 v spletni aplikaciji ob uvozu predlogov z datoteko,
 pri izmenjavi podatkov preko spletnega servisa.

Dokumentacija za nadgradnjo sistemov predlagateljev se nahaja na spletni strani FURS: 
http://www.fu.gov.si/fileadmin/Internet/Placevanje_in_izvrsba/Podrocja/Izvrsba_nedavcnih_obveznos
ti/Opis/Podrobnejsi_opis_1_izdaja_Izvrsba_nedavcnih_obveznosti.pdf ali med novicami na zavihku 
E-STORITVE: 
 Navodila predlagatelju za vzpostavitev izmenjave podatkov, verzija 1.16;
 XSD sheme sporočil, verzija 1.15; 
 Navodila za zunanje uporabnike, verzija 1.17; 
 Podroben opis strukture v CSV datoteki, verzija 1.01; 
 Excel (CSV) datoteka za vnos podatkov.

http://www.fu.gov.si/fileadmin/Internet/Placevanje_in_izvrsba/Podrocja/Izvrsba_nedavcnih_obveznosti/Opis/Podrobnejsi_opis_1_izdaja_Izvrsba_nedavcnih_obveznosti.pdf
http://www.fu.gov.si/fileadmin/Internet/Placevanje_in_izvrsba/Podrocja/Izvrsba_nedavcnih_obveznosti/Opis/Podrobnejsi_opis_1_izdaja_Izvrsba_nedavcnih_obveznosti.pdf
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Predlagatelji bodo po nadgradnji lastnih informacijskih sistemov lahko izvedli testiranje. Vse 
informacije glede testiranja so navedene v dokumentaciji.

V primeru dodatnih vprašanj nam lahko pišete na gfu.izvrsbe.fu@gov.si. 

S spoštovanjem,

Pripravila:
Mateja Logar,
višja finančna svetovalka inšpektorica specialistka II

 
Jana Ahčin,

      generalna direktorica

Vročiti: naslovniku po e-pošti
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