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DOPOLNILNI DOKUMENT 
 

Uvod 

Računovodsko načelo, ki se nanaša na programiranje proračuna (priloga 4/1 Z.U. 118/2011) 
predvideva, za ustanove, ki sprejmejo ojačeno finančno knjigovodstvo, sestavo dopolnilnega 
dokumenta k proračunu, oziroma opisno poročilo vsebine proračuna. 

Nov usklajeni računovodski sistem, ki ga ureja Z.U. 1118/2011 in O.P.M.S. 28/12/2011, prinaša 
vrsto novosti iz finančnega in računovodskega, ter programsko upravljalnega vidika, od katerih so 
najvažnejše sledeče: 

1. Novi osnutki proračuna z različno strukturo prihodkov in izdatkov; 

2. Predvidevanje prihodkov in izdatkov glede na blagajno za prvo leto poslovanja; 

3. Različne dodelitve v smislu spremembe proračuna; tiste za blagajno in stroške za osebje 
za spremembo dodelitev znotraj Služb, postanejo pristojnost Odbora; 

4. Nova računovodska načela, med katerimi načelo o ojačeni finančni pristojnosti, ki zahteva 
med drugim obvezno ustanovitev, sledeč specifičnim pravilom, Sklada za Kredite Dvomljive 
Izterljivosti (SKDI, bivši sklad za razvrednotenje kreditov) in Večletnega Vezanega Sklada 
(VVS); 

5. Predvidevanja novih načrtov združenih računov, tako na finančnem, kot na ekonomsko-
premoženjskem nivoju;  

6. Nov Enotni Dokument Načrtovanja (EDN-DUP) namesto Planskega in Programskega 
poročila. 

Med novimi prilogami, ki jih je treba pripraviti je tudi “dopolnilni dokument”, dokument, s  katerim se 
dopolni in obogati podatke v proračunu.  



Dopolnilni dokument ima namen dopolniti količinske podatke izpostavljene v osnutkih proračuna, z 
namenom, da se sestavi jasnejši in pomenljivejši proračun. 

Omenjeni dopolnilni dokument proračuna, navaja vsaj eno izmed sledečih vsebin: 

 

1. Kriterije ocenjevanja sprejetih za oblikovanje predvidevanj, s posebnim ozirom na nakazila, 
ki se nanašajo na rezervacije za potencialne stroške in na sklad za kredite dvomljive 
izterljivosti, ter opis kreditov za katere ni predvideno shranjenje v ta sklad;  

2. Analitski seznam vezanih in shranjenih deležev od domnevnega upravnega rezultata 31. 
decembra prejšnjega leta, z razlikovanjem med obvezami, ki izhajajo iz zakona in 
računovodskih načel, od prenosov, od posojil in drugih oblik financiranj, in obvezami, ki jih 
formalno določi Ustanova. 

3. Analitski seznam uporab vezanih in shranjenih deležev od domnevnega upravnega 
rezultata, z razlikovanjem med obvezami , ki izhajajo iz zakona in računovodskih načel, od 
prenosov, od posojil in drugih oblik financiranj, in obvezami, ki jih formalno določi Ustanova; 

4. Seznam načrtovanih posegov za investicijske stroške, ki so financirani na podlagi dolgov in 
z razpoložljivimi sredstvi; 

5. V slučaju, da nakazila, ki se nanašajo na vezani večletni sklad, vsebujejo tudi investicije, ki 
so še v teku določitve, razloge, zaradi katerih ni bilo mogoče uresničiti načrtovanje, ki je 
potrebno za določitev odgovarjajočih časovnih programov; 

6. Seznam glavnih ali dodatnih jamstev, ki jih je ustanova nudila v korist ustanov ali drugih 
osebkov, v smislu veljavnih zakonov; 

7. Ocenjeni in nakazani finančni stroški in obveze, ki izhajajo od pogodb vezanih na finančne 
derivate ali od pogodb financiranja, ki vsebujejo komponento derivata; 

8. Seznam lastnih ustanov in instrumentalnih organov, ob pojasnilu, da se lahko 
odgovarjajoče račune pregleda na lastni spletni strani, ob upoštevanju predvidevanj za 
javne ustanove, ki so navedena v črki a) 1. odstavka 172. člena zakonske uredbe št. 267 z 
dne 18. avgusta 2000; 

9. Seznam posedovanih participacij, z navedbo odgovarjajočega deleža v odstotkih; 

10. Druge informacije, ki se nanašajo na predvidevanja in jih zahteva zakonodaja ali so 
potrebne za razumevanje proračuna. 

 

Ocenjevalni kriteriji za oblikovanje predvidevanj, rezervacij  za potencialne stroške in sklada 
za kredite dvomljive izterljivosti 

Oblikovanje predvidevanj stroškov je bilo izvedeno ob upoštevanju stroškov v preteklih letih, 
obveznih stroškov, že utečenih stroškov in stroškov, ki izhajajo iz obvez sprejetih v preteklih 
finančnih letih. Na podoben način je bila osnova   za predvidevanja dela prihodkov, preučevanje 
izsledkov prejšnjih let, ob upoštevanju možnih spreminjanj zaradi proračuneskega manevra. 
Nasplošno se je  izvajalo vsa načela, ki izhajajo od soudeležbe k novemu računovodstvu. 



SKLAD ZA KREDITE DVOMLJIVE IZTERLJIVOSTI (SKDI) 

Rezervacije na Skladu kreditov dvomljive izterljivo sti 

Priloga št. 4/2 “Izvedbeno računovodsko načelo glede finančnega računovodstva”, ki ga priklicuje 
3. člen Zakonske Uredbe št. 118 z dne 23. junija 2011, kot je bil spremenjen  z zakonsko uredbo št. 
126 z dne 10. avgusta 2014, predvsem na točki 3.3 in v primeru 5 dostavkov, urejuje rezervacije na 
skladu kreditov dvomljive izterljivosti, glede na kredite dvomljive in težavne izterljivosti, ugotovljenih 
v teku leta. 

V ta namen je predvideno v proračunu nakazilo posebnega računovodskega vložka z nazivom 
“Rezervacije na skladu kreditov dvomljive izterljivosti” katerega znesek je določen ob upoštevanju 
količine rezervacij za kredite, za katere se smatra, da bodo nastali v teku leta, njihove narave in 
poteku fenomena v zadnjih petih letih. 

Ta rezervacija ne bo predmet obveze in bo zato tvorila proračunski prihranek, ki bo vključen v 
upravni rezultat kot  shranjeni delež. 

Isto računovodsko načelo je bilo dopolnjeno s 509. odstavkom 1. Člena zakona št. 190 z dne 23. 
decembra 2014 (zakon o stabilnosti 2015), ki predvideva: “Z ozirom na krajevne uprave, se za leto 
2015 nakazuje v proračun delež zneska rezervacije, katerega višina je navedena v razpredelnici o 
skladu kreditov dvomljive izterljivosti, ki je priložena proračunu, in znaša  vsaj 36 odstotkov, če 
ustanova ni pristopila k eksperimentiranju predvidenemu po 36. členu in vsaj 55 odstotkov, če je 
ustanova pristopila k omenjenemu eksperimentiranju. Leta 2016 je za vse krajevne ustanove 
proračunsko nakazilo za sklad kreditov dvomljive izterljivosti enak vsaj 55 odstotkom , leta 2017 je 
enak 70 odstotkom , leta 2018 je enak vsaj 85 odstotkom  in od leta 2019 dalje se rezervacijo na 
skladu izvede v celotnem znesku”. 

Nasplošno ni potrebna rezervacija na skladu kreditov dvomljive izterljivosti za prenose od drugih 
javnih uprav, za pomožne kredite jamščin in za davčne prihodke ugotovljene v blagajni. 

Določitev rezervacije na skladu kreditov dvomljive izterljivosti, sledi natančni in podrobni analizi 
kreditnih vložkov Ustanove, na podlagi katere se je določilo naknadne tipologije prihodkov za 
katere se je smatralo, da se ne postopa z rezervacijo na skladu kreditov dvomljive izterljivosti. 

Zato se je postopalo kot sledi: 

1. Določitev nakazanih vložkov prihodkov, ki lahko povzro čijo nastanek kreditov 
dvomljive in težavne izterljivosti. 

Ob upoštevanju zgoraj navedenih izključitev glede Naslova I prihodkov, je bilo ugotovljeno, da 
spadajo med vire dvomljive izterljivosti, Tarifa za odpadke (TARI) in dohodki od odkrivanja davčnih 
utaj za občinski davek na nepremičnine – ICI, medtem ko se je za Naslov III upoštevalo prihodke 
za šolska kosila, za otroške jasli v Dolini in pri Sv. Sergiju, ter prihodke od sankcij zaradi kršenja 
Cestnega Zakonika. 

2. Izračun, za vsak dohodek, srednje vrednosti med prihodki  na račun pristojnosti in 
ugotovitvami za zadnjih 5 let. 

Srednjo vrednost je mogoče izračunati na sledeče načine: 

a. navadna srednja vrednost (bodisi srednja vrednost med vsoto vnovčenih zneskov in 
ugotovljeno vsoto, kot srednja vrednost letnih povprečij); 



b. razmerje med vsoto vnovčenih zneskov v vsakem letu tehtanih s sledečimi količniki: 
0,35 v vsakem letu prejšnjega bienija in 0,10 v vsakem letu prvega troletja – glede na 
seštevek ugotovitev vsakega leta tehtanih z istimi količniki navedenimi za vnovčene 
zneske; 

c. tehtana srednja vrednost razmerja med vnovčenimi zneski in ugotovitvami za vsako 
leto petletja s sledečimi količniki: 0,35 v vsakem letu prejšnjega bienija in 0,10 v vsakem 
letu prvega troletja; 

Za vsako formulo se lahko določi razmerje med vnovčenimi zneski v pristojnosti in 
odgovarjajočimi ugotovitvami, ob upoštevanju, med vnovčenimi zneski, tudi izterjatev 
izvedenih v naslednjem letu na račun preostankov prejšnjega leta: 

                   vnovčeni zneski v pristojnosti npr. X + vnovčeni zneski v letu X+1 n r./preost. X 

          Ugotovitve v letu X 

V tem primeru je treba, za izračun srednje vrednosti, premakniti zadevno petletje nazaj za 
eno leto. 

Ta prilagoditev se ne nanaša na leta prejšnjega petletja z ozirom na katera računovodska 
načela predvidevajo izračunanje srednje vrednosti ob upoštevanju vnovčenih zneskov (na 
r/pristojnosti in na r/preostankov) in ugotovitev, a z ozirom na leta petletja za katere načelo 
predvideva, da se srednjo vrednost določi z izračunanjem razmerja med vnovčenimi  zneski 
in ugotovitvami prejšnjega leta. 

Odgovorni za finančno službo na ustanovi izbere način izračuna srednje vrednosti za vsako 
tipologijo dohodka ali za vse tipologije dohodka, ter navede utemeljitev v dopolnilnem 
dokumentu k proračunu. 

 

V drugem letu izvajanja novih načel: 

a) za dohodke ugotovljene po pristojnosti, se srednjo vrednost izračuna ob 
upoštevanju vnovčenih zneskov (na r/pristojnosti in na r/preostankov) in ugotovitev prvih 
štirih let prejšnjega petletja ter razmerja med vnovčenimi zneski po pristojnosti in 
ugotovitvami prejšnjega leta. Na isti način se postopa za naslednja leta. 

b) za dohodke ugotovljene v blagajni, se izračuna srednjo vrednost z ozirom na 
podatke izven knjigovodstva prvih štirih let prejšnjega petletja in na računovodske podatke 
ugotovljene v prejšnjem letu. Na isti način se postopa za naslednja leta. 

Za izračunanje sklada, se je vzelo v poštev petletje 2011 – 2015 in za vsako posamezno 
postavko, se je izbralo  med tipologijami izračuna, minimalni znesek za rezervacijo v 
skladu: za davčno utajo davka ICI se je izbralo aritmetično srednjo vrednost razmerij, za 
TARI se je izbralo tehtano srednjo vrednost na vsote, za šolska kosila in otroške jasli v 
Dolini aritmetično srednjo vrednost na vsote, za otroške jasli v Naselju Sv. Sergija tehtano 
srednjo vrednost na vsote in za dohodke od cestnega zakonika, seštevek tehtanih 
odstotkov. 

3. Določitev zneska letnih rezervacij Sklada, ki se ga vklj uči v prora čun. 



Začetna velikost sklada, ki se jo določi v proračunu, je enaka vsoti rezervacije zadnjega obračuna 
(preostanek, ki je že bil vezan za financiranje kreditov dvomljive izterljivosti), dopolnjene z 
naknadno vsoto nakazano s sedanjim proračunom, ki nato ni podvržena obvezi stroškov (vsiljen 
prihranek). Zato je treba kriti s primernimi sredstvi tako višino starih slabih kreditov (aktivni 
preostanki obračuna ali ki se vsekakor nanašajo na prejšnja leta) kot tudi novih kreditov, ki so v 
teku nastanka (predvidevanja dohodkov novega proračuna). 

Dokončna velikost sklada se izračuna samo v obračunu, ko so razpoložljivi končni izračuni, in 
povzroči zamrznitev deleža preostanka z istim zneskom (delež rezervacije preostanka). V bistvu se 
bo ustanovilo posebno nakazilo stroškov, ki se jo lahko istoveti skladu za tveganja, s tehniko, ki ne 
dovoljuje porabe deleža preostanka, ki odgovarja višini tako ustanovljenega sklada. 

Če se povrnemo k sedanjemu proračunu, da bi se omogočilo oblikovanje deleža preostanka 
primernega za omenjeni cilj, se je postopalo z vključitvijo med delom izdatkov postavko, ki ni 
podvržena obvezi in se je tako ustvarilo pozitivno komponento v bodočem izračunu upravnega 
rezultata (vsiljeni prihranek). Na ta način, morebitno oblikovanje novih aktivnih preostankov 
dvomljive izterljivosti (ugotovitve v tekočem letu) ne bo povzročilo škodljivih posledic na finančna 
ravnovesja, oziroma jih bo vsekakor omilila. 

Kar se tiče davčnih prihodkov in tipologije 101 – Davki, takse in podobni prihodki – TARI in 
ugotovitve ICI, bi bila obvezna vsota, ki jo je treba rezervirati za leto 2016 enaka € 90.398,66, od 
katerih € 3.006,82 za ponovno pridobitev zneskov utaje davka ICI (30,06% zneska nakazanega v 
proračunu) in € 87.391,84 za davek TARI (10,91%); 

Kar se tiče izvendavčnih prihodkov in tipologije 100 – Prodaja dobrin in storitev ter prihodki, ki 
izhajajo iz upravljanja dobrin, obvezni znesek, ki se ga rezervira za leto 2016 znaša € 34.993,35, 
od katerih € 30.714,79 za šolska kosila (14,62%), € 3.815,91 od dohodkov otroških jasli v Dolini 
(6,81%) in € 462,65 od dohodkov otroških jasli v Naselju Sv. Sergija (7,71%). 

Kar se tiče izvendavčnih prihodkov in tipologije 200 – Prihodki od dejavnosti nadzora in 
kaznovanja nepravilnosti in kršitve predpisov, je obvezni znesek rezervacije za leto 2016 enako ad 
€ 4.597,09 (prihodki od kršitve cestnega zakonika 51,08%). 

V proračunu za leto 2016 se je nakazalo znesek € 71.494,00, to je  55% dolgovanega zneska. 

 

DRUGE REZERVACIJE VPISANE V PRORAČUN 

1. Sklad za tveganja 

V smislu izvršilnega računovodskega načela, ki se nanaša na finančno računovodstvo navedeno v 
prilogi 4/2 Z.U. 118/2011 in p.s.d. – točka 5.2. črka h) – v prisotnosti spora s precejšnjo možnostjo 
izgube, mora Ustanova ustvariti poseben “Sklad za tveganja”. 

Vsote nakazane v ta Sklad in ne uporabljene, predstavljajo na koncu letnega poslovanja prihranke, 
ki se jih vključi v obvezan delež upravnega rezultata (vsiljen prihranek). 

Ta sklad ni bil ustanovljen, v kolikor ni sporov v teku, ki naj bi kazali na precejšnjo možnost izgube 
spora. 

2. Sklad za kritje izgub Soudeleženih Družb 



V smislu Zakona št. 147 z dne 27.12.2013 - Zakona o stabilnosti 2014, 1. člena, odstavkov 550 in 
sledeči -, v slučaju ko soudeležene družbe, vključno s Posebnimi Podjetji in ustanovami, imajo 
negativen poslovni rezultat ali finančni saldo, soudeležene javne krajevne uprave shranijo v 
prihodnjem letu, v poseben vezan sklad, znesek, ki je enak negativnemu rezultatu, ki ni bil takoj 
poravnan, sorazmerno z deležem partecipacije. 

Zgoraj naveden predpis predvideva, da se omenjene rezervacije izvajajo od začetka finančnega 
leta 2015, nanašajoč se na rezultate 2014. V slučaju negativnega rezultata, soudeležena ustanova 
shrani, v sorazmernem merilu z deležem soudeležbe, vsoto enako: 25% za leto 2015, 50% za leto 
2016, 75% za leto 2017, zneska negativnega rezultata zabeleženega v prejšnjem letu. 

V kolikor niso še razpoložljivi dokončni podatki Družbe, zaenkrat ni bil še ustanovljen ta sklad. 

 

3. Sklad za odpravnino župana ob koncu mandata 

V smislu izvršilnega računovodskega načela, ki se nanaša na finančno računovodstvo navedeno v 
prilogi 4/2 Z.U. 118/2011 in p.s.d. – točka 5.2. črka i) – ni bil še ustvarjen dejanski sklad za 
“Rezervacije za odpravnino župana ob koncu mandata” v kolikor vsako leto se postopa, v teku leta, 
z obvezo omenjene vsote, ki se jo ob koncu leta ali pri obračunu izbriše, in se odgovarjajoči znesek 
vsako leto shrani v upravni rezultat. 

Analitski seznam vezanih in shranjenih deležev od d omnevnega upravnega rezultata 31. 
decembra prejšnjega leta, z razlikovanjem med obvez ami, ki izhajajo iz zakona in 
računovodskih na čel, od prenosov, od posojil in drugih oblik financi ranj, in obvezami, ki jih 
formalno dolo či Ustanova. 

Ob priliki priprave proračuna je treba postopati z določitvijo domnevnega upravnega rezultata, ki 
naj bo določen s primernim predvidevanjem glede na upravni rezultat prejšnjega leta, ob 
upoštevanju stanja računov ob datumu priprave proračuna. 

Obvezani delež upravnega rezultata sestavljajo ugotovljeni prihodki in odgovarjajoči prihranki 
proračuna: 

a) V slučajih, ko zakon ali splošna in izvršna računovodska načela finančnega računovodstva, 
ugotovijo obvezo specifične namembnosti prihodkov pri stroških; 

b) Ki izhajajo iz posojil in financiranj za kritje določenih investicij; 

c) Ki izhajajo iz prenosov dodeljenih v korist Ustanove za specifično namembo; 

d) Ki izhajajao iz izrednih prihodkov, ki niso ponavljajočega značaja, se jih je ugotovilo in 
izterjalo in za katere je uprava formalno določila specifično namembo. 

Rezervacijo upravnega rezultata tvorijo: 

1.   rezervacije na sklad za kredite dvomljive izterljivosti (načelo 3.3); 

2.  rezervacije zaradi zapadlih pasivnih preostankov (samo za dežele, do njihove razrešitve); 

3.  rezervacije za potencialne pasivnosti (sklad za stroške in tveganja). 



Predlog proračuna 2016-2018 se predloži po odobritvi Obračuna poslovanja 2015, zato se ni 
sestavilo priloge o domnevnem preostanku. 

Skupno ravnovesje upravljanja 2016-2018 je bilo doseženo z izvajanjem vezanega preostanka za 
tekoče stroške in za stroške na račun kapitala, ter z izvajanjem prostega preostanka. 

 

Večletni vezani sklad 

Večletni Vezani Sklad VVS je finančni saldo, ki ga sestavljajo že ugotovljena sredstva, namenjena 
financiranju pasivnih obveznic ustanove, ki so že obvezane a se jih lahko izterja v letih, ki sledijo 
tistemu za katerega je bil ugotovljen prihodek. 

Po novem računovodskem načelu ojačene finančne pristojnosti, se obveze, ki so financirane s 
prihodki specifične namembnosti, tako iz tekočega dela koti z investicij, pripišejo letom v katerih bo 
obveza postala izterljiva. To pomeni, da se lahko nakazilo stroškov, ki se nanaša na prvotno 
financiranje, porazdeli po deležih na več let, preko uporabe takozvanega “Večletnega Vezanega 
Sklada”. Smisel VVS je prav ta, da omogoči soobstoj pripisovanja stroškov po tem načelu (ojačena 
pristojnost) s potrebo, da se onemogoči nastanek umetelnih komponent preostanka ali 
primanjkljaja, in to začenši od začetka financiranja do leta, ko se bo zaključila storitev vezana na 
pasivno obvezo. Ta računovodska tehnika omogoči, da se izognemo že na začetku nastanku 
pasivnih preostankov, ki imajo iz novega zornem kotu, svoj izvor samo iz dejansko tekočih in 
izterljivih dolgov, nastalih v istem letu za katerega velja računovodsko pripisovanje. Pojav 
postopnega kopičenja aktivnih in pasivnih preostankov z negotovim izidom in z negotovo časovno 
postavitvijo, nima zato več prostora v novi ureditvi Krajevnih Ustanov, Zakonodaja na 
računovodskem področju razširja uporabo večletnega sklada tudi na primere, ki so različni od tistih 
vezanih na stroške financirane s prihodki specifične namembnosti, a samo za omejeno število 
primerov in za posebne okoliščine, ki jih izrecno predvideva zakon. 

Bolj podrobno: v delu stroškov, delež izterljivih obvez v letu ostajajo pripisani običajnim postavkam 
stroškom, medtem ko VVS/I sprejema delež obvez za katere se predvideva, da se ne bodo 
spremenile v dolg izterljiv v zadevnem letu, v kolikor se jih pripiše poznejšim letom.  Celotni znesek 
tega sklada (VVS/I), ki se ga izračuna s seštevkom vseh postavk, ki se jih lahko uvrsti v te primere, 
se nato sprejme med prihodki naslednjega proračuna (VVS/P) saj se tako lahko zajamči, v novem 
letu, kritje dela začetne obveze preneseno v bodoče. Tako se za vsa leta proračuna ohrani 
ravnovesje med prihodki (začetno financiranje ali večletni vezani sklad prihodkov) in celotnim 
stroškom za predvideni poseg (vsota obveze pripirane pristojnemu letu in dela, ki je prenesen na 
bodočnost; slednji se vknjiži med postavke o večletnem skladu izdatkov). Skupno vrednost 
večletnega sklada dne 31.12, za vsako leto se izračuna preko seštevka postavk stroškov za 
postopke, ki izvirajo iz prejšnjih leto (prejšnje komponente VVS/I) in predvidevanj izdatkov, ki se jih 
pripiše tekočemu proračunu (nova komponenta VVS/I). 

Z odobritvijo obračuna za finančno leto 2015 se je VVS za tekoči delež določilo v višini  € 
203.554,76 in za delež kapitalskih naložb-investicij, v višini € 177.971,52.  

Seznam načrtovanih posegov za investicijske stroške, financir ane z najetjem dolgov in z 
razpoložljivimi viri. 

V okviru novega dokumenta finančnega načrtovanja za leta 2016-2018, ni predviden noben 
investicijski poseg financiran z najetjem dolgov. Vsa načrtovana javna dela se bo financiralo z 
lastnimi sredstvi (odtujitve), z javnimi prenosi ali s preostankom. 



Za podrobnejše načrtovanje investicij uresničenih z drugimi razpoložljivimi sredstvi i z drugimi 
vrstami financiranja, se bralca napoti na ustrezni del Enotnega dokumenta za načrtovanje. 

Seznam glavnih ali dodatnih jamstev, ki jih je usta nova nudila v korist ustanov ali drugih 
osebkov, v smislu veljavnih zakonov. 

Občina Dolina ni nudila nobenega jamstva. 

Ocenjeni in nakazani finan čni stroški in obveze, ki izhajajo od pogodb vezanih  na finan čne 
derivate ali od pogodb financiranja, ki vsebujejo k omponento derivata  

Ustanova ni sklenila pogodb vezanih na finančne derivate ali vsekakov pogodb financiranja, ki 
vsebuje komponento derivata. 

Seznam posedovanih družb z navedbo odgovarjajo čega odstotnega deleža. 

Ime podjetja Delež soudeležbe Ustanove dne 31.12.2015 (%) 

GRUPPO DI AZIONE LOCALE DEL CARSO – 
LOKALNA AKCIJSKA SKUPINA KRAS 
S.C.A.R.L. 0,83% 

AGENZIA PER LA MOBILITA’ TERRITORIALE 
SPA V STEČAJU 2,16% 

AMT TRASPORTI SRL V STEČAJU 2,16% 

 

 

Druge informacije, ki se nanašajo na predvidevanja in jih zahteva zakonodaja ali so 
potrebne za razumevanje prora čuna 

Proračunu se priložijo razpredelnice o uporabi prispevkov in prenosov s strani evropskih in 
mednarodnih organov ter funkcije, ki so poverjene od Dežele. 


