
 

 

           Priloga 2 

 
Tipi sklicev na številko obremenitve (SŠOb) in odobritve (SŠOd) 
(v nadaljevanju: tip SŠO) 
 
 
Tip 1.1.  (plačilo dajatve na vplačilni ali zbirni prehodni podračun, kjer je s predpisom o 
podračunih predpisan model 11) 
 
 SŠOb si določi sam plačnik. 
 
 SŠOd: 

- predpolje (model):11, 
- polje: P1 šifra PU = nadzornik, (4+k), P2 številka podkonta dajatve (6+k), P3 

številka računa ali drugega dokumenta in oznaka leta (6+2) le, če to določi 
nadzornik. 

 
 
Tip 1.2.  (plačilo dajatve na vplačilni ali zbirni prehodni podračun, kjer je s predpisom o 
podračunih  predpisan model 19) 
 
 SŠOb si določi sam plačnik. 
 
 SŠOd: 

- predpolje (model):19, 
- polje: P1 davčna številka (7+k), P2 šifra obvezne dajatve (4+k), P3 številka odločbe, 

sklepa ali drugega akta (7) le, če to določi davčni ali carinski organ. 
 
 
Tip 1.3.  (plačilo dajatve na prehodni podračun nadzornika) 
 
 SŠOb si določi sam plačnik 
 
 SŠOd določi nadzornik, lahko tudi po modelu 11 ali po modelu 19. 
 
 
Tip 2.1. (razporeditev plačane dajatve z zbirnega prehodnega podračuna na vplačilni       
podračun) 
 
 SŠOb: 

- predpolje (model): 11, 
- polje: P1 šifra PU = 99996, P2 številka podkonta, P3 ni obvezen podatek. 
 

 SŠOd: 
- predpolje (model): 11, 
- polje: P1 šifra PU = 99996, P2 številka podkonta, P3 ni obvezen podatek. 

 
 



 

 

Tip 2.2.  (razporeditev plačane dajatve s prehodnega podračuna nadzornika na zbirni 
prehodni ali vplačilni podračun) 
 
 SŠOb: 

- predpolje (model): 11, 
- polje: P1 šifra PU = nadzornik, P2 številka podkonta, P3 ni obvezen podatek. 

 SŠOd: 
- predpolje (model): 11, 
- polje: P1 šifra PU = 99996, P2 številka podkonta, P3 ni obvezen podatek. 

 
 
Tip 2.3. (prenehanje uporabe) (razporeditev plačane dajatve z vplačilnega podračuna na 
podračun prejemnika, ki je neposredni PU) 
 
 SŠOb  

- predpolje (model): 11, 
- polje: P1 šifra PU = 99996, P2 številka podkonta, P3 ni obvezen podatek. 
 

 SŠOd: 
- predpolje (model): 18, 
- polje: P1 šifra PU = prejemnik, P2 številka podkonta, P3 leto obveznosti. 

 
 
Tip 2.4. (prenehanje uporabe) (razporeditev plačane dajatve z zbirnega prehodnega ali 
vplačilnega podračuna na podračun prejemnika, ki je posredni PU) 
 
 SŠOb: 

- predpolje (model): 11, 
- polje: P1 šifra PU = 99996, P2 številka podkonta, P3 ni obvezen podatek. 
  

 SŠOd: 
- predpolje (model): 11, 
- polje: P1 šifra PU = prejemnik, P2 številka podkonta, P3 ni obvezen podatek. 

 
 
Tip 3.1. (vračilo preveč ali napačno plačane dajatve z zbirnega prehodnega ali 
vplačilnega podračuna, kjer je s predpisom o podračunih predpisan model 41) 
 
 SŠOb: 

- predpolje (model):41, 
- polje: P1 šifra PU = nadzornik, P2 številka podkonta, P3 številka računa ali drugega 

dokumenta in oznaka leta le, če to določi nadzornik. 
 

 SŠOd si določi upravičenec za vračilo. 
 
 



 

 

Tip 3.2. (vračilo preveč ali napačno plačane dajatve z zbirnega prehodnega ali 
vplačilnega podračuna, kjer je s predpisom o podračunih predpisan model 49) 
 
 SŠOb: 

- predpolje (model): 49, 
- polje:  P1 davčna številka (7+k), P2 šifra obvezne dajatve (4+k), P3 številka 

odločbe, sklepa ali drugega akta davčnega ali carinskega organa le, če to določi 
davčni ali carinski organ. 

 
 SŠOd si določi upravičenec za vračilo. 
 
 
Tip 3.3.  (vračilo preveč ali napačno plačane dajatve s prehodnega računa nadzornika) 
 
 SŠOb določi nadzornik, lahko tudi po modelu 11 ali po modelu 19. 
 
 SŠOd si določi sam upravičenec za vračilo. 
 
 
Tip 4.1.  (zagotovitev sredstev za vračilo ali za uskladitev z vplačilnega podračuna na 
zbirni prehodni  podračun) 
 
 SŠOb: 

- predpolje (model): 41, 
- polje: P1 šifra PU = 99996, P2 številka podkonta, P3 ni obvezen podatek. 

 
 SŠOd: 

- predpolje (model): 41, 
- polje: P1 šifra PU = 99996, P2 številka podkonta, P3 ni obvezen podatek. 
 

 
Tip 4.2. (zagotovitev sredstev za vračilo ali za uskladitev z vplačilnega ali zbirnega 
prehodnega podračuna na prehodni podračun nadzornika) 
  
 SŠOb: 

- predpolje (model): 41, 
- polje: P1 šifra PU = 99996,  P2 številka podkonta, P3 ni obvezen podatek. 
 

 SŠOd: 
- predpolje (model): 41, 
- polje: P1 šifra PU = nadzornika, P2 številka podkonta, P3 ni obvezen podatek. 
 

 
Tip 4.3. (prenehanje uporabe) (zagotovitev sredstev za vračilo ali za uskladitev s podračuna 
prejemnika, ki je neposredni PU, na vplačilni podračun) 
 
 SŠOb: 

- predpolje (model): 48, 
- polje: P1 šifra PU = prejemnik, P2 proračunska postavka in številka podkonta 

(4+6+k), P3 oznaka leta (4 mesta).  
  
 SŠOd: 

- predpolje (model): 41, 
- polje: P1 šifra PU = 99996, P2 številka podkonta, P3 ni obvezen podatek. 



 

 

Tip 4.4. (prenehanje uporabe) (zagotovitev sredstev za vračilo ali za uskladitev s podračuna 
prejemnika, ki je posredni PU, na vplačilni ali na zbirni prehodni podračun) 
 
 SŠOb: 

- predpolje (model): 41, 
- polje: P1 šifra PU = prejemnik,  P2 številka podkonta, P3 ni obvezen podatek. 
 

 SŠOd: 
- predpolje (model): 41, 
- polje: P1 šifra PU = 99996, P2 številka podkonta, P3 ni obvezen podatek. 
 

 
Tip 5.1.  (uskladitev s prenosom sredstev z enega vplačilnega podračuna na drug vplačilni 
podračun ali na drug zbirni prehodni podračun, z enega zbirnega prehodnega podračuna na drug 
zbirni prehodni podračun ali na drug vplačilni podračun, kjer je s predpisom o podračunih 
predpisan model 11) 
 
 SŠOb: 

- predpolje (model): 41, 
- polje: P1 šifra PU = nadzornik 1,  P2 številka podkonta 1, P3 ni obvezen podatek. 

 
 SŠOd: 

- predpolje (model): 11, 
- polje: P1 šifra PU = nadzornik 2, P2 številka podkonta 2, P3 ni obvezen podatek. 

 
 
Tip 5.2.  (uskladitev s prenosom sredstev z enega vplačilnega podračuna na drug vplačilni 
podračun ali na drug zbirni prehodni podračun, z enega zbirnega prehodnega podračuna na drug 
zbirni prehodni podračun ali na drug vplačilni podračun, kjer je s predpisom o podračunih 
predpisan model 19) 
 
 SŠOb: 

- predpolje (model): 49 
- polje: P1: davčna številka (7+k),  P2 šifra obvezne dajatve (4+k), P3 ni obvezen 

podatek. 
 
 SŠOd: 

- predpolje (model): 19, 
- polje: P1: davčna številka (7+k), P2 šifra obvezne dajatve (4+k), P3 ni obvezen 

podatek. 
 
Opomba: V tipih 5.1. in 5.2. pomeni številka podkonta 1 dajatev, ki se usklajuje v breme 
vplačilnega računa ali v breme zbirnega prehodnega računa, številka podkonta 2 ali šifra obvezne 
dajatve 2 pa dajatev, ki se usklajuje v dobro vplačilnega ali zbirnega prehodnega podračuna. Tipi 
sklicev za vrste poslov od 01 do 10 iz 6.a člena tega pravilnika so določeni v tabeli 6.a člena tega 
pravilnika. 
 
 


