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Prosimo, da se pri odgovoru
sklicujete na našo številko.

Številka: 092-146/2018/2
Datum: 17. julij 2018

Zadeva: Predlagam.vladi.si predlog 9259: Skrajšanje plačilnih rokov države

Z dopisom št. 092-144/2018/1 z dne 11. julij ste nam posredovali predlog, ki ste ga prejeli preko 
spletnega orodja predlagam.vladi.si in ki se nanaša na skrajšanje plačilnih rokov države in 
uvedbo avansnega plačila.

Uvodoma pojasnjujemo, da plačilne roke za neposredne in posredne proračunske uporabnike 
določa Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2018 in 2019 (Uradni list RS, 
št. 71/17 in 13/18 – ZJF-H; v nadaljnjem besedilu: ZIPRS1819), ki v prvem odstavku 32. člena 
določa, da je plačilni rok za neposredne uporabnike 30. dan, za posredne uporabnike pa največ 
30 dni. Navedeno pomeni, da morajo neposredni uporabniki svoje obveznosti plačati 30. dan po 
prejemu listine, ki je podlaga za izplačilo, posredni proračunski uporabniki pa lahko svoje 
obveznosti plačajo že prej, vendar pa ne kasneje kot 30. dan po prejemu listine, ki predstavlja 
podlago za izplačilo. 

Tretji odstavek 32. člena ZIPRS1819 določa izjeme od prvega odstavka, in sicer taksativno 
našteva primere za katere je dovoljen tudi krajši rok plačila. Četrti odstavek 32. člena 
ZIPRS1819 pa določa, da lahko minister za finance določi krajši plačilni rok tudi v drugih 
primerih, kadar je to potrebno za zagotovitev gospodarnega in učinkovitega razpolaganja s 
proračunskimi sredstvi, da se tako prepreči gospodarska škoda, ki bi nastala, če se plačilo ne bi 
izvršilo v krajših rokih. Zakonske določbe torej jasno določajo plačilne roke za neposredne in 
posredne proračunske uporabnike, pri čemer pa zadevne določbe omilijo z določitvijo izjem, ki 
so po našem mnenju zastavljene dovolj široko.

Nadalje pojasnjujemo, da možnost predplačil obstaja, saj drugi odstavek 52. člen Zakona o 
javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 
55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18; v nadaljevanju: ZJF) dopušča možnost 
dogovarjanja o predplačilih, vendar le izjemoma, ob primernem zavarovanju predplačila ter na 
podlagi predhodnega soglasja ministra za finance oziroma župana.

Dodajamo, da 33. člen ZIPRS1819 taksativno našteva primere v katerih pa so predplačila, ne 
glede na 52. člen ZJF, dovoljena. Predplačila so tako dovoljena:
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1.     na podlagi neposredne uporabe predpisov EU;
2.     za namenska sredstva EU, namenska sredstva finančnih mehanizmov in sredstva 

slovenske udeležbe do višine 30 odstotkov vrednosti predvidenih izplačil teh sredstev in 
pod pogojem, da je prejemnik oseba zasebnega ali javnega prava in je ustanovljena in 
deluje kot društvo, zasebni ali javni zavod ali ustanova;

3.    do višine 30 odstotkov predvidenih pogodbenih obveznosti za sofinanciranje dejavnosti, 
programov in projektov pod pogojem, da je prejemnik oseba zasebnega prava ter je 
ustanovljena in deluje kot društvo, zasebni zavod ali ustanova oziroma za sofinanciranje 
programov in projektov, če je prejemnik oseba javnega prava ter je ustanovljena in deluje 
kot javni zavod, javni sklad, samoupravne narodne skupnosti ali zbornica, ki izvaja javna 
pooblastila po zakonu;

4.    za plačilo:
-  pogodbenih obveznosti, pri katerih je to uveljavljeno s poslovnimi običaji (na primer 

šolnine, naročnine, plačila dobaviteljem iz tujih držav, če v nasprotnem primeru 
pogodbe ni mogoče skleniti);

-  pogodbenih obveznosti za projekte medinstitucionalne pomoči tretjim državam, ki jih 
financira EU;

-  akontacij stroškov za službena potovanja;
-  akontacij stroškov za izvedbo nakupov po 40. členu Zakona o finančni upravi (Uradni list 

RS, št. 25/14) in 19. členu Zakona o inšpekcijskem nadzoru (Uradni list RS, št. 43/07 
– uradno prečiščeno besedilo in 40/14), na podlagi odobritve predstojnika;

-  varščine na javni dražbi;
-  predujma za kritje začetnih stroškov stečajnega postopka po 233. členu Zakona o 

finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (Uradni 
list RS, št. 13/14 – uradno prečiščeno besedilo, 10/15 – popr., 27/16, 31/16 – odl. US, 
38/16 – odl. US in 63/16 – ZD-C);

5.    do višine 70 odstotkov predvidenih pogodbenih obveznosti za sofinanciranje dejavnosti, 
programov in projektov pod pogojem, da je prejemnik oseba zasebnega prava ter je 
ustanovljena in deluje kot društvo, zasebni zavod ali ustanova, če pogodbena vrednost ne 
preseže 20.000,00 eurov in če se pogodbene obveznosti v celoti izvedejo v tekočem letu;

6.    če tako določa donator.

Na podlagi zgoraj navedenega Ministrstvo za finance meni, da na področju plačilnih rokov in 
predplačil ni potrebno spreminjati obstoječih pravnih podlag.

S spoštovanjem,

Pripravil/a:
Monika Grom

Alojzij Boh
VODJA SEKTORJA ZA PRORAČUN

mag. Irena Roštan
GENERALNA DIREKTORICA
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