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Na podlagi 4. in  52. člena Zakona o računovodstvu (Ur. l. RS, št. 23/99 in 30/02))  in na 

podlagi 73. člena  Statuta Dom upokojencev dr.Franceta Bergelja Jesenice, je Svet Doma, na 

svoji seji dne, 9.11.2006 sprejel 

 

                                     P R A V I L N I K  O  R A Č U N O V O D S T V U 

 

 

SPLOŠNE DOLOČBE 

  

1. člen 

 

S tem pravilnikom se ureja naloge, organiziranost, delovanje računovodstva ter pravice in 

odgovornosti pooblaščenih oseb za razpolaganje z materialnimi in finančnimi sredstvi javnega 

zavoda Doma upokojencev dr. Franceta Bergelja Jesenice. 

 

Poslovne knjige se vodijo v zavodu v celoti, kjer se tudi sestavljajo letna poročila. 

 

2. člen 

 

Zavod na podlagi Zakona o socialnem varstvu opravlja javno službo, ki zajema naslednje 

dejavnosti: 

- dejavnost domov za starejše 

- splošno izvenbolnišnično zdravstveno dejavnost 

- specialistično izvenbolnišnično zdravstveno dejavnost 

- samostojne zdravstvene dejavnosti, ki jih ne opravljajo zdravniki (zdravstvena nega, 

fizioterapija, delovna terapija in drugo) 

- druge socialne dejavnosti (pomoč posamezniku in družini na domu, socialni servis, naloge 

priprave okolja, družine in posameznikov na starost) 

 

ter dejavnosti za trg (v nadaljevanju lastna dejavnost): 

- dejavnost menz 

- dejavnost restavracij in gostiln 

- točenje pijač 

- pripravo in dostavo hrane 

- trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili 

- druge poslovne dejavnosti 

- dejavnost pralnic in kemičnih čistilnic 

- frizerska dejavnost 

- kozmetična dejavnost 

- pedikerska dejavnost 

- dejavnost salonov za nego telesa. 

 

3.  člen 

 

Zavod opravlja javno službo na podlagi Zakona o zavodih, Zakona o socialnem varstvu in 

drugih predpisih, ki opredeljujejo pogoje poslovanja. 
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Ustanovitelj zavoda je Republika Slovenija , za opravljanje javne službe ima v upravljanju 

sredstva na podlagi sklepa o preoblikovanju Doma upokojencev dr. Franceta Bergelja 

Jesenice v javni socialno varstveni zavod dne 6.5.1993. 

 

4. člen 

 

Določbe tega pravilnika temeljijo na zakonu o računovodstvu, zakonu o javnih financah, 

slovenskem računovodskem standardu 36 ter podzakonskih aktih, ki jih izda minister 

pristojen za finance za pravne osebe javnega prava. Vprašanja, ki niso urejena z zakonom o 

računovodstvu, podzakonskimi akti na njegovi podlagi, ali  s tem pravilnikom, se rešujejo v 

skladu s splošnimi slovenskimi računovodskimi standardi (v nadaljevanju SRS). 

 

5. člen 

 

Pravilnik obravnava  naslednja področja računovodstva: 

 

I. organiziranost in vodenja računovodstva 

II.   knjigovodske listine 

III.   poslovne knjige 

IV. usklajevanje poslovnih knjig ter popis sredstev in obveznosti do virov sredstev 

V. hranjenje  knjigovodskih listin, poslovnih knjig, letnih poročil 

VI. vrednotenje postavk v računovodskih izkazih 

      VII. računovodsko predračunavanje in priprava finančnih načrtov 

VIII. letno poročilo, sestavitev in predložitev letnega poročila 

IX. računovodska kontrola in notranje revidiranje 

X. pooblastila in odgovornost delavcev v računovodstvu 

XI. računovodsko informiranje 

XII. končne določbe 

6. člen 

Zavod je za vodenje poslovnih knjig na podlagi zakona o računovodstvu ter 6.točke 3. 

člena zakona o javnih financah opredeljen kot posredni uporabnik proračuna, katerega 

ustanovitelj je država oz. določeni uporabnik enotnega kontnega načrta s šifro 

uporabnika:  26565. 

Pri vodenju poslovnih knjig in izdelavi letnih poročil zavod upošteva tudi določila 

pogodb oziroma drugih aktov, na podlagi katerih opravlja javno službo ter aktov, ki 

urejajo medsebojne pravice, obveznosti in odgovornosti glede sredstev v upravljanju.  
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I. ORGANIZIRANOST IN VODENJE RAČUNOVODSTVA 

7. člen 

Računovodstvo se organizira in vodi na način, ki omogoča: 

-  zagotavljanje informacij nadzornim organom države (proračunska inšpekcija, Računsko 

sodišče RS) za ocenjevanje namembnosti, gospodarnosti in učinkovitosti  porabe sredstev 

iz javnih financ; 

-  vpogled pristojnih notranjih in zunanjih organov zavoda v poslovanje in razpolaganje s 

sredstvi z namenom ugotavljanja uresničevanja nalog javne službe, za katere prejemajo 

sredstva iz sredstev javnih financ; 

-  vpogled davčnih organov v obračunov  davkov in prispevkov ter drugih obveznost, 

-  zagotavljanje informacij javnosti. 

 

Zavod upošteva pri pripravi računovodskih izkazov temeljne računovodske predpostavke kot 

so: 

-  upoštevanje nastanka poslovnih dogodkov,  

-  upoštevanje časovne neomejenosti delovanja. 

 

Za potrebe izkazovanja pritokov in odtokov sredstev iz javnih financ, zavod upošteva pri 

vodenju poslovnih knjig in pripravi letnih poročil tudi načelo denarnih tokov. 

 

Zavod bo pri vodenju poslovnih knjig in pri pripravi računovodskih izkazov upošteval tudi 

načela kakovosti računovodenja: 

 

- primerljivost, 

- razumljivost 

- ustreznost, 

- zanesljivost. 

 

8. člen 

 

V računovodstvu se zagotavljajo podatki, ki omogočajo: 

 

- vpogled v stanje in gibanje sredstev in obveznosti do njihovih virov, ločeno za opravljanje 

posameznih vrst javne službe od lastne dejavnosti; 

- ugotavljanje prihodkov, odhodkov in rezultatov poslovanja, ločeno izkazano za opravljanje 

javne službe od lastne dejavnosti; 

- razporejanja presežka prihodkov nad odhodki; 

- kritje primanjkljaja; 

- obračun davčnih in drugih obveznosti; 

- spremljanja poslovanja zlasti stroškov in učinkov po posamezni programih, podprogramih, 

vrstah dejavnosti javne službe; 

- usklajevanju in usmerjanju razvoja in načrtovanja in  

- sestavljanju poročil in analiz. 
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9. člen 

 

Računovodstvo se sestoji iz: 

 

- računovodstva glavne knjige, 

- računovodstva terjatev in obveznosti, 

- materialnega računovodstva, 

- računovodstva osnovnih sredstev, 

- računovodstva plač. 

 

10. člen 

 

Zavod nima organiziranega posebnega stroškovnega knjigovodstva. Stroški se izkazujejo na 

analitičnih kontih glavne knjige. 

 

11. člen 

 

Zavod uporablja uporabniški računalniški program  

- zdravstvo in sociala: Infonet d.o.o., Kranj 

- fakturiranje zdravstvenih in socialnih storitev: Infonet d.o.o., Kranj 

- glavna knjiga s saldakonti, 

- knjiga DDV, 

- blagajniško poslovanje, 

- osnovna sredstva, 

- obračun plač in 

- materialno skladiščno poslovanje: IZID, d.o.o. Jesenice 

 

Podatki iz prvega odstavka 8. člena se zagotavljajo: 

 

- v glavni knjigi, 

- pomožnih knjigah in  

- analitičnih evidencah. 

 

 

II . KNJIGOVODSKE LISTINE 

 

12. člen 

 

Knjigovodske listine sestavljeni zapisi o poslovnih dogodkih (tudi tistih, ki so izkazani v 

zunajbilančnih razvidih), ki spreminjajo sredstva, obveznosti do virov sredstev, prihodke in 

druge prejemke ter odhodke in druge izdatke. Uporabljajo se za prenašanje  knjigovodskih 

podatkov.  

 

Knjigovodske listine (v papirni obliki ali v obliki elektronskih zapisov) morajo izkazovati 

poslovne dogodke verodostojno in pošteno. 

 

Knjigovodske listine morajo biti take, da nedvoumno kažejo poslovne spremembe in 

vsebujejo ustrezne podatke za knjiženje. 

 

Izvirna knjigovodska listina se sestavi v trenutku nastanka poslovne spremembe. 
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13. člen 

 

Knjigovodska listina se sestavi za vsak poslovni dogodek oziroma za vsako poslovno 

spremembo. 

 

Za verodostojne knjigovodske listine se štejejo tudi po telekomunikacijskih poteh oziroma pri 

računalniškem izmenjevanju podatkov dobljena sporočila, sestavljena iz knjigovodskih 

podatkov. Oseba, ki pošilja knjigovodske podatke oziroma jih vnaša v računalnik, odgovarja, 

da so poslani oziroma v računalnik vneseni knjigovodski podatki pravilni in verodostojni. 

 

Besedila in številke na knjigovodskih listinah se ne smejo popravljati tako, da bi postala 

njihova verodostojnost dvomljiva. Popravljajo se s prečrtavanjem prvotnih besedil oziroma 

številk ali z metodo storna. Popravek opravi oseba, ki je izdala knjigovodsko listino in ga 

hkrati vnese na vse izvode knjigovodske listine. Blagajniške in druge listine, ki izpričujejo 

denarne poslovne dogodke, se sploh ne smejo popravljati, ampak se uničijo in sestavijo nove. 

 

14. člen 

 

Vsaka knjigovodska listina mora vsebovati najmanj naslednje podatke: 

- ime in popolni naslov izdajatelja listine, 

- naziv listine z označbo zaporednosti listine, 

- datum nastanka poslovnega dogodka ter datum izstavitve listine, 

- vsebino poslovne spremembe, 

- oznake stroškovnih mest in stroškovnih nosilcev za listine, iz katerih izhajajo odhodki in 

prihodki, če se spremljajo po mestih in  nosilcih, 

- količino, mersko enoto in ceno  (ter razčlenitev vezano na davek na dodano vrednost) ter 

znesek izražen v tolarjih, 

- podpise sodelujočih pri poslovnih dogodkih 

- podpis osebe, pooblaščene za kontrolo in likvidacijo listine. 

 

Za popolno knjigovodsko listino iz prvega odstavka tega člena, se šteje tudi listina tujega 

dobavitelja, na kateri ni podpisa in žiga. V tem primeru zadošča podpis odredbodajalca na 

odredbi, katere priloga je knjigovodska listina. Poleg tega pa je potrebno priložiti še potrdilo o 

plačilu, če je bilo plačilo izvršeno s plačilno kartico. 

 

Knjigovodske listine se sistematsko označujejo s šifro po vsebinskih vidikih (plačilni promet, 

nakup, nabava, itd) in z zaporedno številko. 

 

 

Izvirne notranje knjigovodske listine 

 

15. člen 

 

Izvirne notranje knjigovodske listine nastajajo v zavodu in jih sestavljajo pooblaščene osebe 

in so:  

- dolgoročne, kratkoročne programske pogodbe in podobno o izvajanju javne službe  

- zahtevek za naročilo, ki ga sestavljajo posamezni pooblaščeni delavci, 

- naročilnice, prejemnice, oddajnice, vročilnice, predajnica,  vplačilnica, izplačilnica, delovni 

list, reverz, itd. 
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- izdani računi za prodano blago, opravljene storitve, 

- potrdila o vplačilih in izplačilih, 

- obračuni, bremepisi, dobropisi, 

- pogodbe o delu in druge pogodbe. 

 

16. člen 

 

Notranje knjigovodske listine so tiste listine, ki nastajajo v računovodski službi. Sestavijo jih 

in podpišejo pooblaščene osebe,  ko: 

 

- se pripravijo na podlagi knjigovodskih podatkov iz izvirnih knjigovodskih listin (n.pr. nalogi 

za knjiženje plač, spremembe pri osnovnih sredstvih – pridobitve, odpisi, prenosi), 

- oblikuje podlaga za obravnavanje podatkov v zvezi z obračunom poslovanja in poslovnega 

izida, 

- oblikuje podlaga za obravnavanje podatkov v zvezi s popravki knjigovodskih napak, 

odpiranjem poslovnih knjig, zapiranjem kontov poslovnega izida, zaključevanjem 

poslovnih knjig in drugimi knjigovodskimi postopki. 

 

V knjigovodskih listinah, izdanih v računovodstvu v obliki nalogov za knjiženje, morajo biti 

knjiženja pojasnjena. Pojasnila morajo biti v nalogu ali listinah, na podlagi katerih je bil nalog 

izdan. 

 

Bistveni del naloga za knjiženje je kontiranje, ki ga lahko opravi le to pooblaščena oseba. 

 

 

17. člen 

 

Notranjih knjigovodskih listin ne more izdajati in podpisovati oseba, ki je pooblaščena za 

sprožanje poslovnih dogodkov. 

 

Delavec, ki sestavi knjigovodsko listino s svojim sopodpisom jamči za resničnost poslovnega 

dogodka in da listina pošteno prikazuje podatke o poslovnem dogodku. 

 

Sprožanje poslovnih dogodkov 

 

18. člen 

 

Poslovne dogodke sprožajo in listine podpisujejo: 

- direktor za izdane račune, naročilnice,  

- vodja organizacijske enote za predloge za izdajo naročilnic in likvidacijo prejetih računov za 

področje njegove pristojnosti 

- računovodja za knjigovodske listine 

 

 

Odredbodajalec je v skladu s 1. odstavkom tega člena direktor oz. delavec na podlagi 

pooblastila. 

 

Odredbodajalec odgovarja za zakonitost, gospodarnost, upravičenost in namembnost porabe 

sredstev zavoda. 
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Pred podpisom odredbe s strani odredbodajalca, mora odredbo podpisati predlagatelj odredbe 

za plačilo. 

 

Predlagatelj odredbe za plačilo je direktor, oz. delavec po pooblastilu direktorja. 

 

Predlagatelj odredbe je odgovoren za: 

- usklajeno, pravočasno in utemeljeno porabo sredstev, 

- preverjanje, ali so potrebna finančna sredstva zagotovljena in ali je knjigovodsko listino, 

ki je podlaga za izplačilo, potrdil odgovorni delavec, 

  zakonitost porabe sredstev. 

 

Gibanje notranjih knjigovodskih listin 

 

19. člen 

 

 

a) Blagajniški dnevnik z blagajniškimi prejemki in izdatki ter ustreznimi prilogami dnevno 

sestavi blagajnik in ga preda v podpis direktorju 

    ter nato računovodji. 

 

b) Prejemnico blaga izstavi ekonom. 

 

c) Račune za opravljeno delo izstavi fakturist. 

 

č) Potne naloge izstavi tajnica. 

 

d) Predloge za izdajo naročilnic in naročilnice izstavlja tajnica. 

 

 

Zunanje knjigovodske listine 

 

Zunanje knjigovodske listine so: 

- računi za osnovna sredstva, material, blago in storitve, 

- pogodbe o delu, financiranju in druge pogodbe, 

- naročilnice za material, 

- dnevni izpiski stanja transakcijskega  računa zavoda s seznami posameznih prilivov in 

odlivov denarnih sredstev, 

- predračuni, obračuni, ipd. 

- itd. 

 

Gibanje zunanjih knjigovodskih listin 

 

20. člen 

 

Direktor izda ustrezni organizacijski predpis, ki podrobno določa postopek likvidacije prejetih 

računov. 
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Kontrola knjigovodskih listin 

 

21. člen 

 

 

Pooblaščeni delavec za kontrolo knjigovodskih listin in za likvidacijo s svojim podpisom 

potrdi pravilnost, točnost in zakonitost knjigovodske listine kot dokumenta, ki dokazuje 

poslovni dogodek. 

 

Kontrolira predvsem: 

- ali je listina formalno računsko pravilna; 

- ali so listini priloženi vsi dokumenti, ki dokazujejo nastanek poslovnega dogodka v skladu z 

navodili pristojnega ministrstva in ministrstva za finance za izplačila iz sredstev javnih 

financ, 

- ali je poslovni dogodek  nastal v obliki in obsegu, kot je navedeno v dokumentu, 

- ali so cene v knjigovodski listini pravilne in v skladu z dogovorom oziroma pogodbo, 

- ali je davek na dodano vrednost pravilno obračunan, 

- ali je rok plačila, naveden v listini, istoveten z dogovorjenim rokom, 

- ali so na knjigovodski listini zaračunani kakšni stroški, ki so v nasprotju z dogovorom. 

 

Pri računalniškem obravnavanju podatkov je kontroliranje obvezno za knjigovodske listine ob 

začetnem vnosu.  

 

 

Zunajbilančna evidenca 

 

22. člen 

 

Poslovni dogodki, zajeti v zunajbilančni evidenci, ob nastanku ne morejo imeti narave 

bilančnih postavk, ki bi vplivale na sredstva, obveznosti do virov sredstev, prihodke in 

odhodke. Nastanek poslovnega dogodka zajetega v zunajbilančni evidenci se mora izpričati z 

verodostojno knjigovodsko listino. 

 

 

III. POSLOVNE KNJIGE 

 

23.  člen 

 

Poslovne knjige se povezane knjige, kartoteke in podatkovne zbirke s knjiženimi poslovnimi 

dogodki, s katerimi se zagotavljajo podatki za pridobivanje informacij o stanju in gibanju  

sredstev, obveznosti do virov sredstev, prihodkih in drugih prejemkih, odhodkih in drugih 

izdatkih ter izidu poslovanja. 

  

24. člen 

 

Poslovne knjige morajo zagotavljati ločeno spremljanje poslovanja in prikaz izida poslovanja 

s sredstvi javnih  financ in drugih sredstev za opravljanje javne službe in to po posameznih 

programih, od spremljanja poslovanja s sredstvi, pridobljenimi iz naslova prodaje blaga in 

storitev (iz lastne dejavnosti ). 
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25. člen 

 

Poslovne knjige se vodijo po načelih dvostavnega knjigovodstva z uporabo kontnega načrta, 

ki temelji na enotnem kontnem načrtu, ki ga je predpisal minister pristojen za finance. Kontni 

načrt je priloga tega pravilnika. 

 

Razporeditev kontov v glavni knjigi temelji na vnaprej pripravljenem kontnem načrtu. Zavod 

razčlenjuje predpisane knjižne skupine kontov glede na svoje potrebe, standarde, zahteve 

zunanjih uporabnikov računovodskih informacij. 

 

26.  člen 

 

Poslovne knjige se vodijo računalniško. Računalniško vodene poslovne knjige se po potrebi 

lahko tiskajo ali prikazujejo na zaslonu. 

 

27. člen 

 

Temeljni knjigi, ki ju zavod vodi, sta: 

- dnevnik, 

- glavna knjiga. 

 

Pomožne knjige so analitične evidence in druge pomožne knjige. Analitične evidence so 

razčlenitve temeljnih kontov glavne knjige. 

 

Obvezne pomožne knjige so: 

- blagajniški dnevniki po vrstah  

- knjiga opredmetenih osnovnih sredstev, 

- knjiga terjatev do kupcev in  

- knjiga obveznosti do dobaviteljev 

- materialno knjigovodstvo. 

 

Zavod vodi še analitične evidence: 

- plač in drugih prejemkov delavcev, 

- analitično evidenco obveznosti  in vplačil  proračunov (državni, občinski), 

- knjigo prejetih računov (obrazec P-RAČ) predpisanem z Zakonom                                           

     o DDV , 

- knjigo izdanih računov (obrazec I-RAČ) predpisanem z Zakonom o 

      DDV 

 

28. člen 

 

Nastale spremembe na sredstvih in obveznostih do virov sredstev se knjižijo po načelih 

skrbnosti in ažurnosti. Knjigovodstvo je ažurno, če so knjiženja v posameznih poslovnih 

knjigah opravljena najkasneje v osmih dneh od pridobitve izvirne listine. 

Poslovne knjige se odpirajo in zaključujejo vsako poslovno leto. Izjema je analitična evidenca  

osnovnih sredstev, katere odpiranje in zapiranje ni vezano na poslovno leto. Ta knjiga je 

odprta in se vodi, dokler se osnovna sredstva uporabljajo. 

 

Po vseh knjiženjih za poslovno leto in kontroliranju izkazanih stanj se poslovne knjige 

zaključijo. 
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Glavno knjigo in dnevnik se ob koncu poslovnega leta odtisne, zveže, zaključi in odloži. 

 

Zaključitev glavne knjige podpiše direktor in računovodja. 

 

Prav tako se ob koncu poslovnega leta odtisnejo, zvežejo, zaključijo in odložijo pomožne 

knjige materialnega knjigovodstva, saldakontov kupcev in dobaviteljev, obračun plač.  

 

Preostale pomožne knjige se hranijo na nosilcih podatkov, zavarovanih pred izbrisom ali 

drugimi poškodbami. 

 

Zaključitev pomožnih knjig podpišeta računovodja in direktor. 

 

29. člen 

Glavna knjiga 

 

Glava knjiga vsebuje konte postavk sredstev, obveznosti do virov sredstev, prihodkov in 

drugih prejemkov, odhodkov in drugih izdatkov ter izid poslovanja. 

 

Glavna knjiga se vodi računalniško. Program glavne knjige omogoča, da je podatek z enim 

vnosom knjižen v davčni knjigi, saldakontih in glavni knjigi.  

Računalniški programi za pomožne knjige omogočajo kreiranje temeljnic za avtomatsko 

knjiženje v glavni knjigi.  

 

Knjigovodski podatki se vnašajo v računalnik po časovnem zaporedju in se shranjujejo v 

datotekah. 

 

Način vodenja glavne knjige mora zagotavljati, da se lahko med poslovnim letom po potrebi 

izpišejo, odtisnejo posamezni konti, na koncu obračunskega obdobja, pa se izpiše, odtisne 

celotna glavna knjiga. 

 

Dnevnik glavne knjige 

 

                                                  30. člen 

 

Dnevnik glavne knjige se vodi računalniško. Poslovni dogodki, ki se knjižijo v glavno knjigo 

iz knjigovodskih listin, so istočasno zapisani tudi v dnevnik po časovnem zaporedju 

nastajanja poslovnih dogodkov. 

 

Dnevnik glavne knjige mora vsebovati najmanj naslednje podatke: 

- označbo knjigovodske listine, 

- številko in opis knjigovodske listine, 

- obdobje knjiženja in datum izdaje listine, 

- konto in protikonto knjiženja, 

- stroškovni nosilec oziroma stroškovno mesto, kjer je to določeno, 

- znesek v breme ali dobro, 

- seštevek vseh knjiženih zneskov v breme in v dobro po označbah knjigovodskih listin, 

- skupni znesek vseh knjiženih zneskov v breme in dobro. 
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Blagajniški dnevnik 

                                                

31. člen 

 

Blagajniški dnevnik se sestavlja za vsak dan, ko je bil opravljen gotovinski promet. Sestavi se 

na koncu delovnega dne. 

 

Za vsako prejeto gotovino v blagajno se sestavi potrdilo o prejeti gotovini (blagajniški 

prejemek), za vsako izplačilo pa potrdilo o izplačilu (blagajniški izdatek). 

 

Po prejemu in izplačilih denarnih sredstev blagajnik pripravi blagajniške prejemke in izdatke 

ter temeljnico za knjiženje v glavno knjigo, ki jo računovodja prevzame, prekontrolira  in 

knjiži v glavno knjigo. 

 

Vse listine blagajniškega poslovanja se izdelajo v več izvodih, od katerih izvirnike prejme 

računovodja, kopije pa ostanejo v blagajni. 

 

Knjiga opredmetenih osnovnih sredstev 

 

32. člen 

 

Knjiga opredmetenih osnovnih sredstev je analitična evidenca poslovnih sprememb osnovnih 

sredstev na sintetičnih in analitičnih kontih, z upoštevanjem stopnje rednega odpisa osnovnih 

sredstev. 

 

 

Analitična evidenca opredmetenih osnovnih sredstev vsebuje naslednje podatke: 

 

- inventarno številko 

- naziv osnovnega sredstva, 

- datum nabave osnovnega sredstva, 

- nabavno vrednost osnovnega sredstva, 

- stopnjo rednega odpisa, 

- popravek vrednosti, datum odtujitve oziroma odpisa osnovnega sredstva, 

- lokacija osnovnega sredstva, 

- stroškovno mesto osnovnega sredstva, 

- osnovna sredstva v gradnji ali izdelavi oziroma oprema, ki se pridobiva, 

- osnovna sredstva v finančnem najemu, 

- osnovna sredstva trajno izven uporabe. 

 

Ločeno se prikazuje evidenca za osnovna sredstva, za katera se vrši posamični redni odpis in 

evidenca drobnega inventarja katerega posamična nabavna vrednost ne presega vrednosti 500 

EUR in katerega doba trajanja je daljša od enega lega. 

 

Ne glede na prejšnji odstavek je potrebno upoštevati kriterij istovrstnosti osnovnih sredstev, 

kar pomeni, da so tako istovrstna osnovna sredstva z nižjo vrednostjo od 500 EUR, kot tista 

osnovna sredstva, katerih vrednost je višja od 500 EUR, uvrščena med opremo. 
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Stvari drobnega inventarja, katerih posamična nabavna vrednost ne presega vrednosti 100 

EUR in katerih doba trajanja je daljša od enega leta, se razporedi med material. 

 

Analitična evidenca terjatev in obveznosti 

 

Analitična evidenca terjatev in obveznosti zagotavlja podatke o: 

stanju in gibanju terjatev in obveznosti (razmerij s kupci in drugimi dolžniki ter z 

dobavitelji in drugimi upniki), 

datumih zapadlosti terjatev in obveznosti. 

 

Ločeno se zagotavljajo evidence za opravljanje redne dejavnosti in dejavnosti, dosežene  s 

prodajo blaga in storitev lastne dejavnosti. 

 

Poslovni dogodki se v analitične evidence vnašajo na podlagi izvirnih knjigovodskih listin. 

 

33. člen 

 

V saldakontih kupcev se sproti preverja stanje odprtih terjatev, enkrat mesečno se pošljejo 

opomini nerednim plačnikom. Če obveznosti na podlagi prvih opominov niso poravnane, se 

izpiše in pošlje opomin pred tožbo. Če obveznosti še vedno niso plačane, se pripravi seznam 

neplačnikov in uredi vse potrebno za sodno izterjavo. 

 

Analitična evidenca plač in drugih osebnih prejemkov 

 

34. člen 

 

Analitična evidenca plač in drugih osebnih prejemkov ter vse potrebne evidence v zvezi s 

plačami in drugimi osebnimi prejemki se vodijo računalniško. 

 

    

         

 IV.   USKLAJEVANJE POSLOVNIH KNJIG TER POPIS SREDSTEV IN          

         OBVEZNOSTI 

 

35. člen 

 

Stanje v pomožnih knjigah oziroma analitičnih evidencah se usklajuje s stanjem v glavni 

knjigi vsak mesec po stanju zadnjega dne v mesecu. 

 

Delavec, ki vodi analitične evidence predloži stanje iz analitičnih evidenc računovodji 

najkasneje v petnajstih dneh po preteku obdobja za katero se opravlja usklajevanje. Razlike v 

stanju je potrebno razčistiti oziroma stanje uskladiti najkasneje v petnajstih dneh po preteku 

obdobja usklajevanja. 

 

Usklajevanje prometa in stanja glavne knjige z dnevnikom ter pomožnih knjig z glavno 

knjigo se prav tako opravi, preden se sestavi obračun za obračunsko obdobje. 
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                    36. člen 

 

Knjigovodsko stanje sredstev, terjatev in obveznosti se najmanj enkrat na leto uskladi z 

dejanskim stanjem, ki se ugotavlja s popisom. 

 

Popis sredstev, terjatev ter obveznosti do virov sredstev se opravi vsako leto po stanju na dan  

31. decembra. 

 

Konec leta je potrebno uskladiti tudi stanje obveznosti za sredstva v upravljanju. Usklajujejo 

se pisno, po stanju na dan 31. decembra poslovnega leta. 

 

Izpisek terjatev za sredstva dana v upravljanju prejme zavod od neposrednih proračunskih 

uporabnikov – njihovih računovodskih služb v predpisanih rokih. Prejemnik sredstev v 

upravljanje (zavod) mora potrditi skladnost postavk, ki so predmet usklajevanja, s podatki, ki 

jih izkazuje v svojih poslovnih knjigah. V primeru neskladnosti zavod navede svoje stanje 

obveznosti, izkazano v poslovnih knjigah z obrazložitvijo. 

  

37. člen 

 

Direktor določi člane popisnih komisij najmanj petnajst dni pred začetkom popisa. 

 

Pri imenovanju članov popisnih komisij je potrebno upoštevati načelo nezdružljivosti funkcij. 

Člani popisne komisije ne morejo biti osebe, ki vodijo evidence in oseb, ki so materialno 

odgovorne za sredstva oziroma za obveznosti do njihovih virov, ki so predmet popisa. 

 

Računovodja je petnajst dni pred rokom za popis dolžan poskrbeti za organizacijske, tehnične 

in druge potrebne ukrepe v zvezi s popisom in sicer: 

 

- pripravi odločbe za imenovanje inventurnih komisij, 

- pripravi navodilo v zvezi s popisom, 

- pripravi načrt popisa, 

- poskrbi, da odgovorne osebe pripravijo osnovna sredstva, drobni inventar in ostali 

material za popis, 

- poskrbi, da odgovorne osebe pridobijo poročilu o popisu, skupaj s sklepom za uskladitev 

knjižnega stanja z dejanskim stanjem v knjigovodskih evidencah. 

 

          38. člen 

 

Člani popisnih komisij so odgovorni za: 

- pravilno ugotovitev dejanskega stanja sredstev, terjatev in obveznosti, 

- natančno in pravilno sestavljanje in izpolnjevanje popisnih listov, 

- pravočasno izvršitev nalog popisa, 

- pravočasno in pravilno sestavo poročila o popisu. 

 

39. člen 

 

Osebe, ki so materialno odgovorne za sredstva, ki se popisujejo, morajo najkasneje do dneva, 

določenega za začetek popisa, razvrstiti, zaznamovati in urediti sredstva, da bi se laže, hitreje 

in pravilno popisa. 
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40. člen 

 

Podatki iz knjigovodstva oziroma iz ustreznih  evidenc o količinah se ne smejo dajati 

popisnim komisijam pred vpisom dejanskega stanja v popisne liste. 

 

41. člen 

 

Popisna komisija  popiše gotovino v blagajni zadnji delovni dan preteklega poslovnega leta 

oziroma prvi delovni dan naslednjega leta. Gotovino prešteje in popiše v posebne popisne 

liste po apoenih in zneskih. Vrednostnice v blagajni, vrednostne papirje popiše po apoenih in 

zneskih. Popisna komisija popiše stanje sredstev na računih zadnji delovni dan preteklega 

poslovnega leta oziroma prvi delovni dan naslednjega leta. Popišejo se denarna sredstva na 

računih, na deviznih računih, druga denarna sredstva in depoziti. 

 

42. člen 

 

Popisna komisija popiše tudi ostala sredstva in vire sredstev, ki niso prej navedena. Predvsem 

gre za popis prejetih posojil, danih in prejetih predujmov, popis zalog materiala in blaga, če le 

te obstajajo, popis splošnega sklada, rezervnega sklada, popis sredstev in virov v 

izvenbilančni evidenci. 

 

Vsa zgoraj našteta sredstva in vire sredstev popisna komisija  popiše po stanju v 

računovodskih evidencah na dan 31. decembra in preveri realnost izkazanih zneskov. 

 

43.člen 

 

Popisna komisija po opravljenem popisu sestavi poročilo o opravljenem popisu, ki vsebuje: 

- predloge za knjiženje primanjkljajev oziroma presežkov, pripravljene na podlagi predhodno 

razjasnjenih vzrokov za ugotovljene razlike, 

- predloge za popravke vrednosti sredstev, ki so izkazani na posebnih popisnih listih, zaradi 

poškodb, zastarelosti in podobnega, izjave delavcev, odgovornih za primanjkljaje, 

- pojasnila o razlikah, ki so nastale kot posledica zamenjave posameznih istovrstnih ali 

podobnih sredstev, 

- predloge ukrepov za odpravo ugotovljenih pomanjkljivosti pri uporabi sredstev in ravnanju z 

njimi, 

- mnenje o dvomljivih, spornih, neizterljivih in zastaranih terjatvah, 

- morebitne druge predloge v zvezi s popisom. 

 

Popisna komisija je odgovorna za pravilnost izvedbe popisa in za verodostojnost poročila o 

popisu.  

 

Predsednik popisne komisije je odgovoren za pravočasno in pravilno sestavo poročila o 

popisu, ki ga predloži pristojnemu organu zavoda. 

 

44. člen 

 

Pristojni organ (svet zavoda) obravnava poročilo ob navzočnosti predsednika komisije in 

računovodje ter odloči v skladu s statutom zavoda: 

 

- o načinu knjiženja in likvidacije ugotovljenih razlik, 
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- o neposrednem odpisu s popravkom vrednosti materialnih vrednosti, terjatev in obveznosti, 

- o odpisu dotrajanih in neuporabnih sredstev, 

- o kalu, razsipu, razlitju, razbitju ter okvarah 

- o materialni odgovornosti posameznih delavcev za ugotovljeni primanjkljaj ob popisu, 

- o drugem v zvezi s popisom. 

 

Odločitev pristojnega organa v zvezi s popisom je podlaga za knjiženje razlik in uskladitev 

knjigovodskega stanja z dejanskim. 

 

V skladu z aktom ustanovitvi, se o spremembi sredstev v upravljanju, obvesti ustanovitelja. 

 

 

 

V.   HRANJENJE KNJIGOVODSKIH LISTIN, POSLOVNIH KNJIG, 

       LETNIH POROČIL 

 

45. člen 

 

Poslovne knjige in knjigovodske listine se hranijo v prostorih računovodstva in v arhivu. 

 

Knjigovodske listine in poslovne knjige je treba hraniti tako, da ne pride od fizičnega 

poškodovanja ali uničenja in da niso dostopne nepoklicanim. 

 

              46. člen 

 

Za sprotno hrambo poslovnih knjig in knjigovodskih listin, ki se hranijo v prostorih 

računovodstva in hrambo poslovnih knjig in knjigovodskih listin v arhivu, so odgovorni 

delavci računovodstva; in sicer vsak za svoje področje dela, kar izhaja iz popisnega lista 

zahtevnosti delovnega mesta. 

Poslovne knjige in knjigovodske listine se hranijo v skladu s predpisi, vendar najmanj v teh 

rokih: 

 

 

Trajno 

 

  -    letni računovodski izkazi in končni obračunu plač ter izplačilne liste za obdobja, za   

        katera  ni  končnih obračunov; 

 

10 let 

 

-      kupoprodajne pogodbe za nepremičnine, 

-       glavna knjiga in dnevnik 

 

5 let 

 

 -    knjigovodske listine, na podlagi katerih se knjiži in zakonom ali drugimi predpisi    

       predpisane listine,  

 -    pomožne knjige, 

 

3 leta 
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 -    knjigovodske listine plačilnega prometa, 

 

2 leti 

 

 -   prodajni in kontrolni bloki, pomožni obračuni in podobne knjigovodske listine. 

   

                  . 

Listine v zvezi z obračunom davkov se hranijo v skladu z davčnimi predpisi. Zakon o davku 

na dodano vrednost (Ur.l.RS, št. 114/04) v 57. členu določa, da je davčni zavezanec dolžan 

hraniti vso prejeto in izdano dokumentacijo, še posebej pa: prejete in izdane račune, 

dokumente o popravkih računov, dokumente o opravljenem izvozu in uvozu, finančno 

dokumentacijo, dokumente, na podlagi katerih je uveljavljal oprostitev DDV, obračune DDV 

in vse druge knjigovodske listine, ki se kakorkoli nanašajo na promet blaga in storitev 

oziroma na uvoz blaga in so pomembne za obračunavanje in plačevanje DDV, najmanj 10 

let po poteku leta, na katerega se listine nanašajo.  

 

Odvisno od časa hranjenja knjigovodskih listin je treba pri računalniškem obravnavanju 

podatkov hraniti programsko dokumentacijo (uporabniške programe). Odvisno od vrste 

računalniškega obravnavanja podatkov je zavod  dolžan hraniti tako programsko 

dokumentacijo, da bo strokovnjaku omogočala poznejše preverjanje. 

 

47. člen 

 

Listine in knjige se izločajo iz arhiva vsako leto sproti. Predlog za izločitev pripravi 

računovodja. 

 

 

 

 

  VI. VREDNOTENJE POSTAVK V RAČUNOVODSKIH IZKAZIH 

 

48. člen 

 

Sredstva in obveznosti do virov sredstev se v poslovnih knjigah  pripoznavajo, merijo in 

prevrednotujejo v skladu z določbami slovenskih računovodskih standardov, slovenskega 

računovodskega standarda 36, razen, če ni v zakonu o računovodstvu in podzakonskih aktih 

zakona o računovodstvu določeno drugače.  

 

 

Opredmetena osnovna sredstva 

  

                                                                           49.  člen 

 

Opredmetena osnovna sredstva so zemljišča, zgradbe, proizvajalna oprema, druga oprema, 

osnovna čreda in večletni nasadi. 

 

Opredmeteno osnovno sredstvo, katerega posamična nabavna protivrednost po 

dobaviteljevem obračunu ne presega vrednosti 500 evrov, se lahko izkazuje skupinsko kot 

drobni inventar.  
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Ne glede na prejšnji odstavek tega člena se lahko pri izkazovanju upošteva tudi kriterij 

istovrstnosti sredstev. Opredmetena osnovna sredstva se lahko uvrščajo med opremo ne glede 

na njihovo vrednost, ki je lahko večja ali manjša od vrednosti 500 evrov. 

 

V primeru uporabe kriterija istovrstnosti pri izkazovanju opredmetenih osnovnih sredstev, po 

tretjem odstavku 6. člena Pravilnika o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih osnovnih 

sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev, se ta kriterij uporablja za nove nabave. 

 

Stvari drobnega inventarja, katerih posamična nabavna vrednost ne presega vrednosti 100 

evrov, se lahko razporedi med material.  

 

V knjigovodstvu zavod posebej vodi evidenco osnovnih sredstev: 

- po lastnikih, 

- za osnovna sredstva v upravljanju, 

- za osnovna sredstva s katerimi se opravlja dejavnost javnih služb, 

- za osnovna sredstva s katerimi zavod opravlja dejavnost za trg, 

- za osnovna sredstva pridobljena iz donacij. 

 

                                                                              50.  člen 

 

Drobni inventar, ki ne spada med osnovna sredstva, se odpisuje z enkratnim odpisom ob 

izdaji v uporabo.  

Zavod vodi o drobnem inventarju iz prejšnjega odstavka  količinsko evidenco po delavcih, ki 

imajo ta drobni inventar v uporabi. 

 

                                                                              51.  člen 

 

Osnovna sredstva, do katerih ima zavod pravico iz finančnega najema,  vodi v posebni 

analitični evidenci, njihova nabavna vrednost pa je enaka njihovi pošteni vrednosti ali sedanji 

vrednosti najmanjše vsote najemnin – tisti, ki je manjša. Obresti po amortizacijskem načrtu za 

finančni najem bremenijo stroške financiranja poslovnega leta, v katerem je vzeto osnovno 

sredstvo v finančni najem. 

 

Odpis osnovnih sredstev  

 

                                                                               52.  člen 

Odpis osnovnih sredstev je reden in izreden. 

 

Reden odpis se opravlja v skladu z Zakonom o računovodstvu,  Pravilnikom o načinu in 

stopnjah rednega odpisa neopredmetenih dolgoročnih sredstev in opredmetenih osnovnih 

sredstev (Ur.l. RS št, 45/2005) in splošnimi računovodskimi standardi. 

 

Zavod  za izreden odpis osnovnih sredstev, ki jih ima v upravljanju,  obvezno pridobi soglasje 

ustanovitelja v skladu z aktom o ustanovitvi oziroma statutom. 
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53.  člen 

 

Odpis opredmetenih osnovnih sredstev v lasti ustanovitelja, ki jih ima zavod v upravljanju,  

opravlja posamično in  izkaže kot popravek nabavne vrednosti v breme virov teh sredstev. 

 

Če ustanovitelj – lastnik sredstev v upravljanju zagotovi zavodu v njegovih prihodkih sredstva 

za pokrivanje stroškov amortizacije osnovnih sredstev ali če je v ceni storitve vključen strošek 

amortizacije, zavod ne glede na prejšnji odstavek, obračuna in nadomesti amortizacijo 

osnovnih sredstev v breme prihodkov. 

 

Če znesek sredstev, prejetih od financerja za pokrivanje stroškov amortizacije, ali če znesek 

za pokrivanje stroškov amortizacije, ki je vračunan v vrednost prodanih storitev ali 

proizvodov obračunskega obdobja, presega znesek stroškov amortizacije tega obračunskega 

obdobja, se za razliko prihodki, kot namenski prihodki, prenesejo preko dolgoročnih časovnih 

razmejitev v naslednje obračunsko obdobje. 

                             

54. člen 

 

Zavod vodi umetniška dela in druge predmete kulturne oziroma zgodovinske vrednosti, ki se 

ne amortizirajo, posebej med opredmetenimi osnovnimi sredstvi ter posebej v preglednici 

stanja in gibanja opredmetenih osnovnih sredstev. Nabavno vrednost teh sredstev zavod 

ugotavlja v skladu s SRS 1, če ni dokumentiranih  podatkov o stroških pridobitve, se nabavna 

vrednost ugotovi z ocenitvijo. 

 

   55. člen 

 

Odpis osnovnih sredstev pridobljenih z donacijami se v višini obračunane amortizacije opravi 

v breme oblikovanih dolgoročnih rezervacij. 

 

                                                                          56.  člen 

 

V knjigovodstvu se obračunana amortizacija izkazuje kot popravek vrednosti osnovnih 

sredstev ločeno: 

- za osnovna sredstva v upravljanju ločeno po lastnikih; 

- za osnovna sredstva za opravljanje javne službe; 

- za osnovna sredstva za opravljanje dejavnosti za trg. 

 

    57.    člen 

 

Prevrednotovanje opredmetenih osnovnih sredstev v upravljanju povečuje  lastne vire teh 

sredstev. 

 

Prevrednotenje opredmetenih osnovnih sredstev iz prvega odstavka zaradi okrepitve se opravi 

v skladu z metodologijo, ki jo sprejme pristojni organ pravne osebe, katere last so 

opredmetena osnovna sredstva. 

 

Prevrednotovanje zaradi oslabitve se ne opravlja. 

 

Prevrednotovanje drugih opredmetenih osnovnih sredstev  se opravlja v skladu s Slovenskimi 

računovodskimi standardi. 
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Neopredmetena dolgoročna sredstva 

 

58. člen 

 

Zavod ima naslednja neopredmetena dolgoročna sredstva: 

- licence za računalniške programe 

 

Za neopredmetena dolgoročna sredstva veljajo enake določbe kot za opredmetena osnovna 

sredstva. 

 

Dolgoročne kapitalske naložbe 

 

59.  člen 

 

Zavod izkazuje dolgoročne finančne naložbe, in sicer:  

 

- delnice Gorenjske banke d.d. Kranj 

- delnice Maksima holding MAHR 

- delnice ID MAIR  

- delnice Invest MKIR 

 

 

Terjatve 

 

60. člen 

 

Terjatve se izkazujejo ločeno po vrstah. Ločeno se izkazujejo predujmi za osnovna sredstva 

ter sredstva, ki so sestavni del gibljivih sredstev bilance stanja. 

 

Pri terjatvah iz gibljivih sredstev je treba ločeno izkazovati dolgoročne (nad l leto) in 

kratkoročne (do enega leta). 

Terjatve se nadalje ločujejo in izkazujejo kot terjatve: 

- terjatve do kupcev, 

- terjatve v zvezi s prihodki za opravljanje javne službe, 

- terjatve v zvezi s prihodki za opravljanje lastne dejavnosti,  

- terjatve v zvezi s prihodki od financiranja ter  

- druge terjatve. 

 

Ločeno se izkazujejo terjatve do pravnih oseb ali fizičnih oseb v državi in tujini. 

 

 

61. člen 

 

Za pravočasno izterjavo terjatev, predlaganje njihovega prevrednotovanja zaradi oslabitve, če 

se predvideva, da ne bodo poravnane v roku ali niso poravnane v roku, za sodno izterjavo 

skrbi socialna delavka v dogovoru z direktorico. 
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V ta namen enkrat mesečno prejme od odgovornega delavca v računovodstvu izpis odprtih 

postavk. 

 

Za prevrednotovanje terjatev zaradi oslabitve so potrebne ustrezne dokazne listine, zavrnitev 

stanj terjatev, sodne odločbe, sklep o prisilni poravnani, sklep stečajnega postopka in druge 

ustrezne listine. 

 

62. člen 

 

Prevrednotovanje terjatev odobri svet zavoda. 

 

63. člen 

 

Terjatve do financerjev dejavnosti javne službe se ne prevrednotujejo.  

 

Za zamudo pri poravnavi se obračunavajo zakonsko določene zamudne obresti. Obračunani 

znesek zamudnih obresti povečuje že obstoječo terjatev. 

 

Kratkoročne finančne naložbe 

 

64. člen 

 

Občasne viške denarnih sredstev, ki jih zavod ustvari z lastno dejavnostjo, zavod nalaga v 

kratkoročne depozite v skladu s predpisi ministra, pristojnega za finance. 

 

Dogovorjeno prevrednotovanje terjatev (kratkoročnih terjatev) se obravnava kot obrestovanje 

ter povečuje vrednost kratkoročne finančne naložbe in virov sredstev. Obračunane obresti in 

drugi donosi kratkoročnih terjatev se priznajo kot prihodek ob njihovem vnovčenju. 

 

Denarna sredstva 

 

65. člen 

 

V zavodu se kot denarna sredstva izkazujejo denarna sredstva v blagajnah zavoda ter 

dobroimetja na računih v bankah in drugih finančnih organizacijah v skladu predpisi, ki 

urejajo poslovanje z denarnimi sredstvi iz sredstev javnih financ. 

 

Druge vrednotnice – znamke, koleki in drugo, se vodijo na časovnih razmejitvah kot 

kratkoročno odloženi stroški. 

 

66. člen 

 

Kot denarna sredstva – gotovina, se obravnavajo tudi akceptni nalogi, čeki. 

 

Knjigovodska evidenca čekov, akceptnih nalogov je predpisana v kontnem načrtu zavoda. 

 

 

67. člen 

Za gotovinska vplačila in izplačila ima zavod blagajno in hranilno blagajno stanovalcev. 
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Blagajniški maksimum za blagajno se določi v višini, ki je glede na izkušnje iz preteklih let in 

predvidevanja, primerna. Direktor doma sprejme Pravilnik o plačevanju z gotovino in 

blagajniškem maksimumu. 

 

Dolgoročne obveznosti 

 

68. člen 

 

Dolgoročne obveznosti so izkazane v skladu SRS in sicer so to obveznosti, ki zapadejo v 

plačilo v roku, daljšem od leta dni. 

 

69. člen 

 

Dogovorjeno prevrednotovanje  dolgoročnih obveznosti, razen obveznosti, ki se nanašajo na 

sredstva v upravljanju, se obravnava kot obrestovanje. 

 

 

Dolgoročne rezervacije 

 

70. člen 

 

Zavod pri poslovanju s sredstvi javnih financ in opravljanju javne službe v skladu z zakonom 

o računovodstvu ne vzpostavlja dolgoročnih rezervacij z vnaprejšnjim vračunavanjem 

stroškov ali odhodkov oziroma z dolgoročnim razmejevanjem prihodkov v breme sredstev 

javnih financ. 

 

71. člen 

 

Zavod vzpostavlja dolgoročne rezervacije v skladu SRS 36 za sredstva pridobljena za 

pridobitev osnovnih sredstev ter za pridobljena osnovna sredstva iz donacij. 

 

 

Kratkoročne obveznosti 

 

72. člen 

 

V skladu SRS se med kratkoročne obveznosti vključujejo obveznosti, ki zapadejo v plačilo v 

letu dni, ali prej. 

 

Kratkoročne obveznosti zavod loči na kratkoročne obveznosti iz poslovanja s sredstvi iz 

javnih financ ter na kratkoročne obveznosti nastale iz opravljanja lastne dejavnosti ter v 

okviru tega vodi ločeno kratkoročne obveznosti po posameznih namenih (dobavitelji , 

obveznosti iz financiranja, itd.). 

 

73. člen 

 

Kratkoročne obveznosti se v začetku izkazujejo z dejanskimi zneski, ki izhajajo iz ustreznih 

knjigovodskih listin. 

 

Kratkoročne obveznosti iz poslovanja se ne prevrednotujejo, razen če ni drugače dogovorjeno. 
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Povečanje  kratkoročnih obveznosti, ki je določeno s pogodbo, ni prevrednotovanje, temveč 

se obravnava kot obrestovanje. 

 

Kratkoročne časovne razmejitve 

 

74. člen 

 

Zavod v skladu s predpisi in SRS po potrebi vzpostavlja kratkoročno časovno razmejevanje in 

sicer: 

- aktivne časovne razmejitve za potrebe razmejevanja kratkoročno odloženih stroškov 

  oziroma odhodkov in prehodno nezaračunanih  prihodkov; 

- pasivne kratkoročne časovne razmejitve za razmejevanje vnaprej vračunanih stroškov   

  oziroma odhodkov in kratkoročno odloženih prihodkov. 

 

Promet in stanje posameznih kontov kratkoročnih časovnih razmejitev se mesečno analizira. 

 

 

Zaloge 

 

75. člen 

 

Zaloge materiala in blaga se ob začetnem pripoznanju ovrednotijo po nabavni ceni, ki jo 

sestavlja nakupna cena, uvozne in druge nevračljive nakupne dajatve, lahko pa tudi 

neposredni stroški nabave. 

 

Zaloge se vodijo po nabavnih cenah za naslednje vrste materiala:  živila, čistila, sanitetni 

material, material za osebno higieno, pralna sredstva, pomožni tekstilni material, material za 

delovno terapijo, delovna obleka, kurivo za ogrevanje in različni material za vzdrževanje. 

Material iz zalog se ob koncu meseca izdaja v uporabo po povprečnih nabavnih cenah. 

 

 

Stroški  

 

76.  člen 

 

V knjigovodstvu zavod ločeno izkazuje stroške za dejavnost javnih služb (za vsako dejavnost 

javnih služb ločeno) in za lastno dejavnost (ločeno po vrstah dejavnosti). Neposredni 

spremenljivi stroški bremenijo direktno stroškovno mesto v uresničeni višini. Direktor izda 

interni predpis  za delitev splošnih stroškov na stroškovne nosilce socialna oskrba in 

stroškovni nosilec tržna dejavnost. 

 

Stroški se izkazujejo po naravnih vrstah upoštevajoč enotni kontni okvir, ki ga je predpisal 

minister za finance. 

 

V okviru skupin naravnih vrst stroškov se posamezne vrste stroškov knjigovodsko 

evidentirajo na analitičnih kontih, prilagojenih za potrebe zavoda in v skladu z navodili 

ustanovitelja. 

 

77. člen 
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Računovodja določi število stroškovnih mest, ki so potrebna glede na potrebe analitičnega 

obravnavanja stroškov v glavni knjigi. Stroškovna mesta predstavljajo dejavnosti zavoda, po 

katerih se spremljajo stroški. Stroški se razporejajo na stroškovna mesta direktno, ob 

knjiženju iz knjigovodskih listin, na katerih mora poleg ostalih podatkov biti navedeno tudi 

stroškovno mesto kateremu pripada strošek. 

 

78. člen 

 

Vsak analitični stroškovni  konto je dodatno označen za razvrstitev stroškov po funkcionalnih 

skupinah v skladu s programom dela in finančnim načrtom zavoda, ki mora biti v skladu s 

predpisi pristojnega ministrstva  in ministrstva za finance. 

 

Odhodki 

 

79. člen 

 

Odhodki zavoda se priznavajo in razčlenjujejo v skladu z zakonom o računovodstvu, predpisi 

izdanimi na podlagi zakona ter računovodskimi standardi. 

 

80. člen 

 

Zavod v svojem knjigovodstvu ločeno izkazuje odhodke glede vrsto dejavnosti, na katero se 

nanašajo:  

 

-     izkazujejo se ločeno na tiste, ki se nanašajo na javno službo (vsako vrsto posamezne  

dejavnosti javne službe posebej)  

-     in na tiste, ki se nanašajo na ustvarjanje prihodkov iz lastne dejavnosti. 

 

81. člen 

 

Odhodki poslovanja zavoda se razčlenjujejo  v skladu  z določili  enotnega kontnega načrta 

ter v skladu z drugimi predpisi pristojnega ministrstva in ministrstva za finance. Odhodki 

poslovanja zaradi opravljanja lastne dejavnosti se izkazujejo v skladu z računovodskimi  

standardi. 

 

Prihodki 

 

82. člen 

 

Prihodki zavoda se priznavajo  in razčlenjujejo v skladu z zakonom, predpisi izdanimi na 

podlagi zakona ter računovodskimi standardi. 

 

Zavod v svojih knjigovodskih evidencah izkazuje prihodke po vrstah in namenih, ločeno 

prihodke glede na vrsto dejavnosti, na katero se nanašajo, izkazujejo se ločeno na tiste, ki se 

nanašajo na opravljanje dejavnosti javne službe (vsako vrste javne službe posebej), na tiste, ki 

se nanašajo na opravljanje lastne dejavnosti. 
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83. člen 

 

Prihodki zavoda so izkazani na podlagi enotnega kontnega načrta in drugih predpisov, ki jih 

izda  pristojno ministrstvo in ministrstvo za finance ter za prihodke ustvarjene na podlagi 

lastne dejavnosti na podlagi računovodskih standardov. 

 

 

 VII. RAČUNOVODSKO PREDRAČUNAVANJE IN PRIPRAVA FINANČNIH 

          NAČRTOV 

 

84. člen 

 

Računovodstvo  v skladu  z zakonom o javnih financah ter predpisi izdanimi na podlagi 

zakona ter navodili pristojnega ministrstva in ministrstva za finance zagotavlja podatke, ki so 

potrebni za pripravo večletnih in letnih finančnih načrtov zavoda. 

 

Zavod pripravlja predračune (kalkulacije) za oblikovanje cen posameznih vrst storitev. 

 

Predračuni (kalkulacije) temeljijo na načrtovani porabi materiala , predraču stroškov dela, 

predračunu stroškov amortizacije in stroškov investicijskega vzdrževanja po posameznih 

vrstah dejavnosti oziroma storitev. 

 

 

 

VIII. RAČUNOVODSKI IZKAZI IN LETNO POROČILO 

 

85. člen 

 

Zavod mora pripraviti letno poročilo. 

 

Letno poročila pripravita direktor in računovodja zavoda. 

 

Letno poročilo se sestavi za poslovno leto, ki je enako koledarskemu letu kakor tudi ob 

statusnih spremembah, ob prenehanju in v drugih primerih določenih z zakonom. 

 

Letno poročilo je podlaga za  poslovno odločanje in načrtovanje ter nadziranje poslovanja. 

 

Letno poročilo zavod predloži do zadnjega dne v mesecu februarja tekočega leta za preteklo 

leto pooblaščeni organizaciji za obdelovanje in objavljanje podatkov 

 

Letno poročilo se v skladu s predpisi in navodili pristojnih ministrstev predloži tudi njim. 

 

Letno poročilo  se sestavlja za zavod kot celoto. 

 

Letno poročilo je sestavljeno iz računovodskega  poročila in poslovnega poročila. 

 

Računovodsko poročilo 
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86. člen 

 

Računovodsko poročilo je sestavljeno iz : 

računovodskih izkazov (bilanca stanja, izkaz prihodkov in odhodkov)  

ter pojasnil k izkazom. 

 

Računovodski izkazi morajo prikazovati resnično in pošteno stanje sredstev in obveznosti do 

virov sredstev, prihodkov, odhodkov ter presežek in primanjkljaj. 

 

Računovodsko poročilo pripravi pooblaščeni računovodja oziroma oseba, ki je odgovorna za 

področje računovodstva. 

 

87. člen 

 

Računovodski izkazi se pripravijo  na zadnji dan obračunskega obdobja v skladu s 

Pravilnikom o vsebini, členitvi in obliki računovodskih izkazov ter pojasnilih k izkazom za 

proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava, ki ga izda minister, pristojen 

za finance. 

88. člen 

 

Bilanca stanja zajema sredstva (aktiva bilance stanja) in obveznosti do virov sredstev (pasiva 

bilance stanja) na zadnji dan obračunskega obdobja. 

 

Bilanca stanja vsebuje podatke tekočega obračunskega obdobja in preteklega obračunskega 

obdobja. 

 

89. člen 

 

Obvezne priloge k bilanci stanja so: 

• pregled stanja in gibanja neopredmetenih dolgoročnih sredstev in opredmetenih osnovnih 

sredstev  

• ter pojasnila v obliki pisnih računovodskih informacij. 

 

 

Pisna pojasnila med drugim so: 

- podatki o stanju na računih, 

- naložbe prostih denarnih sredstev, 

- podatki o stanju neporavnanih terjatev ter ukrepi za njihovo poravnavo oziroma razlogi 

za zamudo pri plačilu 

- podatki o obveznostih, ki so do konca poslovnega leta zapadle v plačilo pa niso bile 

poravnane, vzroki za zamudo pri poravnavi obveznosti, 

- viri sredstev, ki so bili uporabljeni za vlaganje v osnovna sredstva ter finančne naložbe 

- podatki o pomembnejših osnovnih sredstvih, ki so že v celoti odpisana pa se še vedno 

uporabljajo za opravljanje dejavnosti, 

- podatki o stanju neporabljenih namenskih sredstev,  

- porabo in odplačila posojil in kreditov za pridobitev osnovnih sredstev v upravljanju, 

- vrste postavk izvenbilančne evidence, 

- drugo, kar je pomembno za popolnejšo predstavitev poslovanja in premoženjskega 

stanja. 
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90. člen 

 

Izkaz prihodkov in odhodkov obsega prihodke in odhodke v obračunskem obdobju in v 

preteklem obračunskem obdobju. 

 

Obvezni prilogi k izkazu prihodkov in odhodkov drugih uporabnikov sta: 

- izkaz računa finančnih terjatev in naložb 

- ter izkaz računa financiranja. 

91. člen 

                                       

 

Pisne računovodske informacije, ki se nanašajo na razkrivanje podatkov v izkazu prihodkov 

in odhodkov so naslednje: 

- sodila, če so bila ta uporabljena za razmejevanje prihodkov in odhodkov na posamezne 

dejavnosti javnih služb ter lastne dejavnosti, 

- metodo vrednotenja zalog materiala, blaga, 

- prihodke in odhodke po dejavnostih posameznih javnih služb in lastni dejavnosti, 

razčlenjeni po vrstah, 

- posredne stroške in njihovo razporeditev na posamezne dejavnosti, 

- obračunano in porabljeno amortizacijo po dejavnostih posameznih javnih služb in lastni 

dejavnosti, 

- ugotovljeni in razporejeni presežek prihodkov oziroma ugotovljeni in pokriti presežek 

odhodkov nad prihodki po dejavnostih posameznih javnih služb in lastni dejavnostim, 

-  ter drugo v skladu s predpisi, ki jih izda minister, pristojen za finance. 

 

Poslovno poročilo 

 

92. člen 

 

Vsebino poslovnega poročila, ki kaže na probleme in dosežke pri poslovanju v proučevanem 

poslovnem letu določi direktor in mora biti prilagojena področju na katerem deluje. 

 

Poslovno poročilo pripravi direktor oziroma poslovodni organ zavoda. 

 

Sestavni del poslovnega poročila je poročilo o doseženih ciljih in rezultatih zavoda. 

 

Vsebina poročila o doseženih ciljih in rezultatih: 

• zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje, 

• dolgoročni cilji, ki izhajajo iz večletnega programa dela in razvoja, 

• letni cilji, ki so obrazloženi v finančnem načrtu oziroma v njegovem letnem programu 

dela, 

• oceno uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev, upoštevaje fizične, finančne in  opisne 

kazalce  (indikatorje), določene v obrazložitvi finančnega načrta posrednega 

uporabnika ali v njegovem letnem  programu dela po posameznih področjih 

dejavnosti; 

• nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa 

dela; 

• oceno uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz 

poročila preteklega leta ali več preteklih let; 



 27 

• oceno gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja glede na opredeljene standarde in 

merila, kot jih je predpisalo pristojno ministrstvo oziroma župan in ukrepe za 

izboljšanje učinkovitosti ter kvalitete poslovanja posrednega uporabnika; 

• oceno delovanja sistema notranjega finančnega nadzora posrednega uporabnika; 

• pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi, zakaj cilji niso bili 

doseženi. Pojasnila morajo vsebovati seznam ukrepov in terminski način za doseganje 

zastavljenih ciljev in ukrepov, če zastavljeni cilji niso izvedljivi in  

• oceno učinkov poslovanja posrednega uporabnika na druga področja , predvsem na 

gospodarstvo, socialo, varstvo okolja, regionalni razvoj in urejanje prostora in  

• druga pojasnila, ki vsebujejo analizo kadrovanja in kadrovske politike in poročilo o 

investicijskih vlaganjih. 

 

 

 IX. RAČUNOVODSKA KONTROLA IN NOTRANJE REVIDIRANJE 

 

93. člen 

 

 

Računovodska kontrola zajema sprotne aktivnosti ugotavljanja pravilnosti in odpravljanje teh 

v vseh delih računovodskih postopkov. 

 

94. člen 

 

Računovodska kontrola podatkov obsega preverjanje pravilnosti računovodskih podatkov in 

odpravljanje ugotovljenih nepravilnosti. 

 

Računovodsko kontroliranje podatkov opravljajo vsi delavci zaposleni v računovodstvu, ki 

spremljajo knjigovodske listine, vodijo pomožne knjige, analitične evidence in temeljne 

knjige in posredujejo računovodske informacije. Vsak delavec odgovarja za svoje področje 

dela, glede na opredelitev dela v pogodbah o delu ali aktu o sistematizaciji del in nalog in v 

skladu s tem pravilnikom. 

 

Kontrola knjigovodskih listin se opravlja tako kot je določena v tem pravilniku. 

 

95. člen 

 

V poslovne knjige se ne smejo vnašati nobeni podatki iz knjigovodskih listin, dokler ni 

opravljena kontrola. Računovodski obračuni in posamezni računovodski predračuni se ne 

smejo sestavljati na podlagi podatkov iz poslovnih knjig, dokler podatki niso kontrolirani. 

 

Računovodsko kontroliranje knjigovodskih listin in poslovnih knjig  zagotavlja, da se 

ugotavlja tudi morebitno neupoštevanje predpisov in internih aktov in računovodskih 

standardov, zlorabe, poneverbe ter jih tako preprečuje. 

 

Računovodsko kontroliranje podatkov je preverjanje ali so poslovni dogodki nesporni, ali so 

jih odobrile pooblaščene osebe, ali so vsi poslovni dogodki tudi knjiženi, ali so knjiženi 

pravočasno, v pravilnih zneskih, na ustreznih kontih in ustreznih stroškovnih mestih. 
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96.   člen 

 

Računovodsko revidiranje kot preverjanje in ocenjevanje organiziranosti in delovanja 

računovodskega kontroliranja ter način sestavljanja računovodskih obračunov in predračunov, 

ki predstavlja notranji nadzor javnih financ bo sam organiziral ali poveril zunanjim 

izvajalcem, pooblaščenim za notranje revidiranje.  

 

 

 X. POOBLASTILA IN ODGOVORNOSTI DELAVCEV V RAČUNOVODSTVU 

 

97. člen 

 

Delavci računovodstva so zadolženi in odgovarjajo za pravočasno ter pravilno in v skladu s 

predpisi opravljeno delo. Za pravočasno opravljeno delo šteje delo, ki je opravljeno v rokih, 

ki so določeni z zakoni, podzakonskimi akti, drugimi predpisi in navodili. 

 

Delavci v računovodstvu so dolžni pri svojem delu upoštevati zakone, predpise, navodila,  na 

katerem temelji ta pravilnik, kakor tudi njihove spremembe. Pri svojem delu morajo 

upoštevati tudi Kodeks računovodskih načel in Kodeks poklicne etike računovodje. 

 

Dolžnosti in odgovornosti pooblaščenega računovodje 

 

Dolžnosti in odgovornosti delavcev v računovodstvu so podrobneje urejene v aktu o 

sistematizaciji del in nalog.  

 

98. člen 

 

 

Za organizacijo in vodenje računovodstva je odgovoren računovodja.  

 

Odgovoren je za: 

- organizacijo, koordinacijo in nadzor dela na področju računovodstva, 

- računovodsko kontrolo knjigovodskih listin 

- pravilen in pravočasen obračun vseh zakonskih in pogodbenih obveznosti, 

- sodelovanje z drugimi službami v zavodu, 

- pravilno in ažurno vodenje poslovnih knjig, 

- usklajevanje analitičnih evidenc s knjigovodstvom glavne knjige, 

- pravočasno sestavo letnega poročila,  

- pravočasno posredovanje podatkov za sestavo poročil o rezultatih dela,  

- pravočasno pripravo podatkov in poročil za direktorja in svet zavoda, 

- pravočasno zaključevanje poslovnih knjig, 

- pravočasno dopolnjevanje splošnih aktov s področja računovodstva, 

- pravočasno dopolnitev kontnega načrta v skladu s predpisi, 

- strokovno izpopolnjevanje računovodskih delavcev, 

- organizacijo pravilne hrambe poslovnih knjig in knjigovodskih listin, 

- pravočasen obračun davka na dodano vrednost, 

- in drugo v skladu s pogodbo o delu sklepom pristojnega organa. 
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Dolžnosti in odgovornosti blagajnika 

99.  člen 

   

Blagajnik je odgovoren za: 

-  pravilno vodenje evidenc blagajniškega poslovanja, 

-  pravilno in varno shranjevanje gotovine ter ravnanje z njo, 

- prejemanje vplačil in izvrševanje izplačil v skladu z veljavnimi predpisi, 

- ločevanje evidenc tolarskega in deviznega blagajniškega gotovinskega poslovanja, 

- priprava temeljnic blagajne za zahtevke in temeljnic, ki vključujejo blagajniške prejemke in 

izdatke ter nakazila, predvsem v zvezi z obračuni potnih nalogov (akontacije, izplačila, 

vračila, ipd.), 

- kontrola vnosa podatkov, 

- drugo po nalogu nadrejenega delavca. (računovodje) 

 

100. člen 

 

Dolžnosti in odgovornosti saldakontista 

 

Saldakontist je odgovoren za: 

• kontrolo in izvrševanje izplačil iz računa zavoda, 

• kontrolo izvajanja prejetih vplačil, 

• opravljanje plačilnega prometa, 

• vodenje analitičnih evidenc obveznosti do dobaviteljev ter terjatev do kupcev, 

• kontrola odredb za izplačila in  

• drugo po nalogu nadrejenega delavca (računovodje) 

 

 

Dolžnosti in odgovornosti delavca na področju plač 

 

101.  člen 

 

Odgovoren je za: 

 

• za obračun plač in drugih osebnih prejemkov v skladu z zakoni, kolektivnimi 

pogodbami in drugimi predpisi ter vodenje evidenc (administrativne prepovedi), 

dajanje pojasnil, priprava poročil (n.pr. za odmero dohodnine, za ZPIZ) 

 

Dolžnost in odgovornost  delavcev na osnovnih sredstvih  

 

102. člen 

 

Odgovoren je: 

• za vodenje analitičnih evidenc osnovnih sredstev, 

• pomoč pri letnem popisu, 

• za pravilne obračune odpisov in prevrednotovanje osnovnih sredstev 

• in drugo po nalogu predpostavljenega delavca (računovodje) 

 

 

 

 



 30 

 

XI.  RAČUNOVODSKO INFORMIRANJE 

 

103. člen 

 

Računovodsko informiranje mora zagotoviti računovodske informacije, ki so uporabnikom 

razumljive ter bistvene, zanesljive in primerljive. Pogostost in podrobnost danih 

računovodskih informacij je odvisna od potreb in prejemnikov in uporabnikov informacij. 

 

Računovodsko informiranje se izvaja v pisni obliki, tudi prek računalniškega zaslona, ali z 

ustnim  sporočanja tistega, kar že obstaja v pisni obliki kot računovodski podatek ali 

informacija. 

 

Namen računovodskega informiranja je omogočati uporabnikom računovodskih informacij 

kar najboljše presojanje, ocenjevanje, sklepanje, odločanje. 

 

 

 

XII. KONČNE DOLOČBE 

 

104. člen 

 

Ta pravilnik je sprejel svet zavoda na svoji 16. seji, dne 9.11.2006 

 

Spremembe in dopolnitve pravilnika sprejme Svet zavoda po postopku in na način kot velja 

za sprejem samega pravilnika. 

 

Z dnem začetka uporabe tega pravilnika, preneha veljati Pravilnik o računovodstvu, sprejet na 

3. seji Sveta zavoda dne 30.1.2003. 

 

 

 

          Majda Čarni 

         Predsednica Sveta doma 


