
Priloge

Priloga 1 

Listina se sestavi v dveh izvodih, od katerih eden ostane na resornem ministrstvu, drugega pa se pošlje 
Ministrstvu za javno upravo, Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana ter na naslov elektronske pošte mpzt-
blag.mju@gov.si.

Ministrstvo

Sporo ilo o spremembi skupnih šifrantov 
v  programu "MPZT+BLAG+ŠIFRANTI" - št.

Šifrant, ki se spreminja 
(Navodilo: Izberite šifrant, ki ga sporo ilo spreminja.)

 Šifrant upravnih nalog 
 Šifrant tiskovin 
 Šifrant upravnih taks 
 Šifrant drugih dajatev in stroškov 
 Šifrant kolkov (vrednotnic) upravne takse 

Zakonska podlaga za spremembo šifranta je: 
(Navodilo: Vpišite zakonsko podlago.) 

Vsebina spremembe šifranta 
(Navodilo: Ob ve jem številu sprememb priložite pojasnilo k spremembi. e gre za spremembo šifranta, morata 
biti za vsako spremenjeno lastnost izpolnjeni obe polji stara vrednost in nova vrednost; e gre za dopolnitev 
šifranta, mora stolpec stara vrednost ostati neizpolnjen in stolpec nova vrednost mora imeti izpolnjena vsa 
polja; e gre za opustitev, je postopek obraten.) 

Šifrant upravnih nalog 

Upravna naloga Stara vrednost Nova vrednost 
Naziv             

Tiskovine
1.       
2.       
3.       

1.       
2.       
3.       

Upravne takse 
1.       
2.       
3.       

1.       
2.       
3.       

Druga dajatev in 
strošek

1.       
2.       
3.       

1.       
2.       
3.       
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Šifrant tiskovin 

Tiskovina Stara vrednost Nova vrednost 
Naziv             
Kratek naziv             
Enota mere             
Cena (po konkretnem upravnem aktu) v SIT             
Cena (po konkretnem upravnem aktu) v EUR             
Dvojezi nost       
Tiskovina je na spletnem portalu       
Nabava tiskovine se usklajuje z upravljanjem 
zalog       

Izpolni koordinator skrbništva po uskladitvi z Ministrstvom za finance: 
Podra un obveznih dajatev in drugih 
javnofinan nih prihodkov 

            

Podkonto kontov skupine 24 - Obveznosti do 
uporabnikov enotnega kontnega na rta

            

Šifrant upravnih taks 

Vrednost to ke

Upravna taksa Stara vrednost Nova vrednost 
Vrednost to ke v SIT             
Vrednost to ke v EUR             

Upravna taksa 
(Navodilo: V prvo polje vpišite besedilo v obliki: Tarifna številka Tarifne priloge ZUT, to ka, odstavek.) 

Upravna taksa Stara vrednost Nova vrednost 
                  
Število to k             

Izpolni koordinator skrbništva po uskladitvi z Ministrstvom za finance: 
Podra un obveznih dajatev in drugih 
javnofinan nih prihodkov 

            

Šifra analitike 21 podkonta 240300 - 
Obveznosti do prora una
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Šifrant drugih dajatev in stroškov 
(Navodilo: Spremembo izra una dajatve se sporo i z novim izra unom v prilogi, ki nadomesti predhodnega.) 

Druga dajatev in strošek Izra un v SIT Izra un v EUR 
                  
                  
                  
                  
                  

Izpolni koordinator skrbništva po uskladitvi z Ministrstvom za finance: 
Podra un obveznih dajatev in drugih 
javnofinan nih prihodkov 

            

Podkonto kontov skupine 24 - 
Obveznosti do uporabnikov enotnega 
kontnega na rta

            

Šifrant kolkov (vrednotnic) 

Kolek (vrednotnica) upravne takse Vrednost v SIT Vrednost v EUR 
                  

Izpolni koordinator skrbništva po uskladitvi z Ministrstvom za finance: 
Podra un obveznih dajatev in drugih 
javnofinan nih prihodkov 

            

Podkonto kontov skupine 24 - Obveznosti do 
uporabnikov enotnega kontnega na rta

            

Datum uveljavitve spremembe:       

Listino pripravil: Odobril: 

 Žig: 
Datum:       

Priloga:      


