
Na podlagi 95. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 
14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18 in 195/20 – odl. US) minister za 
finance izdaja 

N A V O D I L O
o zaključku izvrševanja državnega proračuna za leto 2021

Neposredni uporabniki državnega proračuna (v nadaljevanju: neposredni uporabniki) morajo 
v decembru 2021 dostaviti dokumentacijo ter predložiti odredbe za izplačila naslednji dan po 
prevzemu obveznosti, vendar ne kasneje kot tri delovne dni pred rokom izplačila iz 
proračuna za obveznosti:

1. iz naslova zadolževanja države,
2. za stroške, povezane s službenimi potovanji,
3. za tekoče transfere v sklade socialnega zavarovanja,
4. za stroške, povezane z organizacijo in izvedbo protokolarnih dogodkov,
5. za plačila iz 35. člena Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2021 

in 2022 (Uradni list RS, št. št. 174/20, 15/21 – ZDUOP in 74/21; v nadaljnjem besedilu: 
ZIPRS2122),

6. iz naslova namenskih sredstev EU in namenskih sredstev finančnih mehanizmov s 
pripadajočimi sredstvi slovenske udeležbe in namenskih prejemkov po Zakonu o javnih 
financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 
55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18 in 195/20 – odl. US) ter ZIPRS2122.

Za obveznosti, ki niso navedene v prvem odstavku tega navodila, morajo neposredni 
uporabniki predložiti:

1. odredbe za plačilo – nakazilo najkasneje do ponedeljka, 6. decembra 2021, do 16. ure,
2. zahtevke za izplačilo najkasneje do srede, 8. decembra 2021, do 16. ure,
3. naloge za obračun drugih stroškov dela do vključno srede, 15. decembra 2021,
4. odredbe za plačilo – nakazilo stroškov iz prejšnje točke do vključno ponedeljka, 27. 

decembra 2021,
5. odredbe za plačilo – nakazilo iz naslova plač do vključno četrtka, 9. decembra 2021, do 

16. ure,
6. zahtevke za izplačilo iz naslova plač najkasneje do petka, 10. decembra 2021, do 16. 

ure.

Odredbe  za plačila transferov posameznikom in gospodinjstvom predloži Ministrstvo za delo, družino, 
socialne zadeve in enake možnosti do vključno ponedeljka, 20. decembra 2021, vendar ne kasneje 
kot tri delovne dni pred rokom izplačila iz proračuna.

Odredbe za plačilo obveznosti s postavk COVID-19 neposredni uporabniki predložijo  najkasneje do 
torka, 28. decembra 2021 oziroma najkasneje tri delovne dni pred rokom izplačila iz proračuna.

Obveznosti v breme proračuna leta 2021 se lahko plačujejo še prva dva delovna dneva v januarju 
2022. Ne glede na navedeno, neposredni uporabniki pri pripravi mesečnega finančnega načrta za 
december upoštevajo datum predvidenega plačila.

Datum: 15. november 2021                                                       Mag. Andrej Šircelj
                                                                        MINISTER
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