
Priloga št. 2 

 

 

ZAHTEVEK 

ZA ZAPRTJE PODRAČUNA PRI UPRAVI REPUBLIKE SLOVENIJE ZA JAVNA PLAČILA 

 

 

1. Imetnik (šifra proračunskega uporabnika) podračuna, ki se zapira:      

 

2. Številka in naziv podračuna, ki se zapira: 

 

SI56 0 1                 

 

 

 

 

(naziv podračuna) 

 

3. Pooblastilo Upravi Republike Slovenije za javna plačila za prenos denarnih sredstev na številko 

podračuna/računa: 

 

SI56                   

 

z referenco prejemnika (neobvezen podatek): SI     

  (model)  (P1 – P2 – P3) 

 

4. Izjavljamo, da se pripadajoče obresti za podračun, ki ga Uprava Republike Slovenije za javna plačila 

zapira, nakaže na številko podračuna: 

 

SI56                   

 

5. Izjavljamo, da za poravnavo vseh obveznosti po zaprtju podračuna, po obračunu Uprave Republike 

Slovenije za javna plačila obremenite številko podračuna: 

 

SI56 0 1                 

 

z referenco prejemnika (neobvezen podatek): SI     

  (model)  (P1 – P2 – P3) 

 

 

Kraj:  

Datum:  

 

 

 

 Žig in podpis zastopnika 

proračunskega uporabnika1 

 

 

                                                           
1 Žig in podpis zastopnika proračunskega uporabnika – imetnika podračuna oziroma uporabnika 

podračuna. 



 

 

 

 

 

 

 Žig in podpis zastopnika 

proračunskega uporabnika  

plačnika obračuna stroškov 

 

 

 

 

 

 Žig in podpis javnega uslužbenca OE UJP2 

 

 

 

 

 

Soglasje upravljavca  

sredstev sistema enotnega zakladniškega 

računa3 

(žig in podpis) 

 

 

 

 

 

 

Soglasje zastopnika občine4 

(žig in podpis) 

 

 

                                                           
2 Žig in podpis javnega uslužbenca OE UJP v primeru zapiranja podračuna po uradni dolžnosti. 
3 V primeru podračuna neposrednega proračunskega uporabnika državnega proračuna izjavo pod točko 

4 podpiše upravljavec sredstev sistema enotnega zakladniškega računa države t. j. Ministrstvo za 

finance (to velja tudi za občine, ki so se vključile v sistem enotnega zakladniškega računa države). V 

primeru podračuna neposrednega proračunskega uporabnika občinskega proračuna izjavo pod točko 4 

podpiše upravljavec sredstev sistema enotnega zakladniškega računa občine t. j. pristojen organ 

občinske uprave. 
4 V primeru podračuna neposrednega proračunskega uporabnika občinskega proračuna, izjavo pod 

točko 4 podpiše župan občine oziroma od njega pooblaščena oseba. 
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