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PRILOGA 

 

 

METODOLOGIJA SKIS 

 

Priloga A k Uredbi 549/2013/ES se dopolni tako, da se glasi: 

1.  V tabeli 2.1 se za vrstico »Centralna država (razen skladov socialne varnosti)« in pred vrstico 

»Regionalna država« vstavijo tri vrstice: 

–  v prvo vstavljeno vrstico se v prvi stolpec vpiše besedilo »Neposredni uporabniki 

državnega proračuna«, v drugi stolpec pa besedilo »S.13111«; 

–  v drugo vstavljeno vrstico se v prvi stolpec vpiše besedilo »Državni skladi«, v drugi 

stolpec pa besedilo »S.13112«; 

–  v tretjo vstavljeno vrstico se v prvi stolpec vpiše besedilo »Druge enote centralne 

države«, v drugi stolpec pa besedilo »S.13113«. 

 

    2.  V tabeli 2.1 se za vrstico »Lokalna država (razen skladov socialne varnosti)« in pred vrstico 

»Skladi socialne varnosti« vstavijo tri vrstice: 

– v prvo vstavljeno vrstico se v prvi stolpec vpiše besedilo »Neposredni uporabniki 

proračunov občin«, v drugi stolpec pa besedilo »S.13131«; 

– v drugo vstavljeno vrstico se v prvi stolpec vpiše besedilo »Skladi lokalne države«, v 

drugi stolpec pa besedilo »S.13132«; 

– v tretjo vstavljeno vrstico se v prvi stolpec vpiše besedilo »Druge enote lokalne države«, 

v drugi stolpec pa besedilo »S.13133«. 

 

    3.  Za tabelo 2.1 se doda naslednje besedilo: 

    »Pojasnilo prilagoditve in definicije podsektorjev v okviru sektorja država:  

      SKIS v okviru podsektorjev centralna država in lokalna država vsebuje naslednje dodatne 

podsektorje: neposredni proračunski uporabniki, državni skladi oziroma skladi lokalne države 

ter druge enote centralne oziroma lokalne države (šifre S.13111, S.13112, S.13113, S.13131, 

S.13132 in S.13133) zaradi potrebe po uveljavljanju razlikovanja različnih tipov enot države na 

centralni in lokalni ravni, ki niso skladi socialne varnosti.  

     Neposredni uporabniki državnega proračuna so tiste enote centralne države, ki se 

neposredno financirajo iz državnega proračuna. 

     Državni skladi so tiste enote centralne države, katerih glavna funkcija je razporejanje 

posameznih delov sredstev državnega proračuna med prejemnike sredstev državnega 

proračuna. 

     Druge enote centralne države so tiste agencije, javni zavodi in druge enote centralne države, 

ki niso neposredni uporabniki državnega proračuna ali državni skladi. 

     Neposredni uporabniki proračunov občin so tiste enote lokalne države, ki se neposredno 

financirajo iz proračunov občin. 

    Skladi lokalne države so tiste enote lokalne države, katerih glavna funkcija je razporejanje 

posameznih delov sredstev občinskih proračunov med prejemnike sredstev občinskih 

proračunov. 

     Druge enote lokalne države so tiste enote lokalne države, ki niso neposredni uporabniki 

proračunov občin ali skladi lokalne države.«. 

 

    4.  V 23. poglavju Klasifikacije, se »Klasifikacija institucionalnih sektorjev (S)« dopolni tako, da se 

za vrstico »S.1311 Centralna država (razen skladov socialne varnosti)« in pred vrstico 

»S.1312 Regionalna država« vstavijo tri vrstice: 

–  v prvo vstavljeno vrstico se vpiše besedilo »S.13111 Neposredni uporabniki državnega 

proračuna«; 

–  v drugo vstavljeno vrstico se vpiše besedilo »S.13112 Državni skladi«; 

–  v tretjo vstavljeno vrstico se vpiše besedilo »S.13113 Druge enote centralne države«. 
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    5.  V 23. poglavju Klasifikacije se »Klasifikacija institucionalnih sektorjev (S)« dopolni tako, da se 

za vrstico »S.1313 Lokalna država (razen skladov socialne varnosti)« in pred vrstico »S.1314 

Skladi socialne varnosti« vstavijo tri vrstice: 

– v prvo vstavljeno vrstico se vpiše besedilo »S.13131 Neposredni uporabniki proračunov 

občin«; 

– v drugo vstavljeno vrstico se vpiše besedilo »S.13132 Skladi lokalne države«; 

– v tretjo vstavljeno vrstico se v prvi stolpec vpiše besedilo »S.13133 Druge enote lokalne 

države«. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


