
 

IME SODIŠČA…………………………………………………. 

 

Terjatve iz naslova izrečenih glob in 
redovnih glob 

Terjatve iz naslova izrečenih stroškov 
postopka in premoženjskih koristi 

– poročevalsko obdobje (mesec, ki je zajet v 
poročilu) 

– poročevalsko obdobje (mesec, ki je zajet 
v poročilu) 

– začetno stanje odprtih terjatev (stanje 1. v 
mesecu), ki je enako končnemu stanju terjatev 
predhodnega meseca 

– začetno stanje odprtih terjatev (stanje 1. 
v mesecu), ki je enako končnemu stanju 
terjatev predhodnega meseca 

– skupni znesek obračunanih terjatev na 
podlagi izdanih sodb in sklepov: 

a) pravnomočne terjatve  

b) nepravnomočne terjatve  

– skupni znesek obračunanih terjatev na 
podlagi izdanih sodb in sklepov: 

a) pravnomočne terjatve 

b) nepravnomočne terjatve 

– skupni znesek plačanih terjatev: 

a) po pravnomočnih sodbah in sklepih 

b) po nepravnomočnih sodbah in sklepih 

– skupni znesek plačanih terjatev: 

a) po pravnomočnih sodbah in sklepih 

b) po nepravnomočnih sodbah in sklepih 

– skupni znesek terjatev, ki so bile v 
poročevalskem obdobju nadomeščene z 
opravo nalog v splošno korist ali v korist 
samoupravne lokalne skupnosti in skupni 
znesek glob, za katere je bilo v poročevalskem 
obdobju ugotovljeno, da so neizterljive 
(neuspešna prisilna izterjava, dolžnik umrl, 
pravna oseba prenehala)  

– skupni znesek stroškov postopka in 
premoženjske koristi, za katere je bilo v 
poročevalskem obdobju ugotovljeno, da so 
neizterljive (neuspešna prisilna izterjava, 
dolžnik umrl, pravna oseba prenehala) 

– končno stanje odprtih terjatev (stanje 
zadnjega dne v mesecu poročanja) 

– končno stanje odprtih terjatev (stanje 
zadnjega dne v mesecu) 

– za vsak podračun pa se ločeno navede 
skupni znesek odprtih plačil (plačila na 
podračunu brez sklica) 

– za vsak podračun pa se ločeno navede 
skupni znesek odprtih plačil (plačila na 
podračunu brez sklica) 

 
Obr. SR 14a (čl. 130a SR) – Podatki o javno finančnih prihodkih 

________________ 
 V tem delu so zajete tudi pravnomočne terjatve, ki so postale pravnomočne v preteklem poročevalskem obdobju, 

pa je bila pravnomočnost ugotovljena v poročevalskem obdobju, kakor tudi pravnomočne terjatve, katerih nastanek je 
odvisen od vročitve sodbe ali sklepa (sodbe in sklepi zoper katere ni pritožbe). 

2 Velja kot pod opombo 1. 

 


