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 FUNKCIJA IME IN PRIIMEK PODPIS 

PRIPRAVIL: 
Vodja splošne finančno 
računovodske službe   Špela Sukič  

SKRBNIK DOKUMENTA: 
Vodja splošne finančno 
računovodske službe   Miha Janša  

PREGLEDAL:    PVK Marija Trček  

ODOBRIL:  direktorica Dr. Karmen Arko  

 
PREGLED ZADNJIH SPREMEMB V DOKUMENTU 

Zap. št. Sprememba v točki: OPIS SPREMEMBE 

1 Skrbnik procesa Zamenjal se je skrbnik procesa 

2 4.2 Dodan nov obrazec (OB SPL 43), spremenjen obrazec( OB SPL 29) 

 

1. NAMEN IN PODROČJE UPORABE  
Ta organizacijski predpis je namenjen opredelitvi procesa splošne finančno računovodske službe v DFBJ. 
 
2. KRATICE IN POJMI  
2.1 Kratice 
DFBJ 
FRSS 

Dom upokojencev dr. Franceta Bergelja Jesenice 
Finančno računovodska splošna služba 

OP organizacijski predpis 

PVK predstavnik vodstva za kakovost 

LP Letno poročilo 

FN Finančni načrt 
FRD Finančno računovodski delavec 

LZM Ločeno zaračunljiv material 

EKN Enotni klasifikacijski načrt 
PD Pomočnik direktorja 

JN Javna naročila 

 
2.2 Pojmi 

Odgovoren je oseba, ki je odgovorna in pooblaščena za opredelitev, izvajanje, nadzor in izboljševanje 
določene aktivnosti v procesu. 

Sodelujoči je oseba, ki je odgovorna za neposredno izvedbo določene aktivnosti ali dela te aktivnosti v 
procesu/postopku. 

Skrbnik procesa je oseba, ki je odgovorna in pooblaščena za opredelitev, izvajanje, nadzor in stalno izboljševanje 
procesa. 

Proces je skupek med seboj povezanih ali vzajemno vplivajočih aktivnosti, ki pretvarjajo vhode v izhode. 
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3. POSTOPEK  
3.1. Povezave z ostalimi procesi 

VHODI V PROCES PROCES IZHOD V PROCES 

Proces vodenja  
-potrjevanje računov, 
-podpisovanje plačilnih nalogov 
-podpisovanje naročilnic 
-program dela (del FN) 
-LP (poslovni del) 
 

 
 
 

PROCES FINANČNO RAČUNOVODSKE 
SPLOŠNE SLUŽBE 

Proces vodenja 
- letno poročilo 
- mesečno obvestilo o izterjavah 
- mesečno poročilo o poslovanju 
- plan razporeditve delavcev (normativi) 
- knjiženje računov 
- predlogi nabav na podlagi zbranih 
ponudb  
-potek javnih naročil 
 

Proces vodenja kadrov 
-plan izobraževanj  
-napotitev na izobraževanje  
-informacije o zaposlenih (nove 
zaposlitve, prenehanje dela, …) 
-podatki za obračun plač 
-delo zunanjih sodelavcev (študenti, 
upokojenci, avtorske/podjemne 
pogodbe, splošno koristno delo, ..) 
 

Proces vodenja kadrov 
-obračun plače 
-plan razporeditve delavcev (normativi) 
- plan izobraževanj (predlogi) 
-prijava poškodbe pri delu 
-ocena zaposlenega  
-letni razgovor 
-potrebe po kadrih 
-obračun dela zunanjih sodelavcev 
 

Proces zdravstvene nege in oskrbe 
-podatki za obračun ZN 
-podatki za obračun oskrbe (dodatne 
storitve)  
-letni plan nabav 
-podpisan račun 
-evidenca delovnega časa 
-evidenca ur dela psihiatra 
-evidenca števila ur dijakov in 
študentov (praksa) 
 

Proces zdravstvene nege in oskrbe 
-obračun zdravstvene nege (račun do 
ZZZS) 
-odobrena naročilnica 
-veljavne cene storitev ZN in zdravil 

Procesa dela v fizioterapiji in 
delovni terapiji 
-poročilo o izvajanju zunanjega 
projekta 
-evidenca števila ur študentov 
(praksa) 
  

Procesa dela v fizioterapiji in delovni 
terapiji 

Proces socialnega dela  
-obračun oskrbe  
 
 

Proces socialnega dela  
-podatke o plačnikih in neplačnikih 

Proces dela PND  
- število opravljenih ur PND 
- število kosil 
- obračun kilometrin 
- odsotnosti 
 

Proces dela PND 
-uskladitev podatkov (pravilnost 
evidentiranja) 
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Obvladovanje procesa priprave, 
obdelave in postrežbe prehrane 
-naročila zaposlenih in ostalih  
(obroki) 
-ure zaposlenih 
-ure splošno koristnih del 
-knjiženje porabe živil po različnih 
skupinah uporabnikov 

Obvladovanje procesa priprave, 
obdelave in postrežbe prehrane 
-uskladitev evidenc delovnih ur in obrokov 

Proces obvladovanja infrastrukture 
-likvidirani računi vezani na 
vzdrževanja 
-ure zaposlenih in zunanjih 
sodelavcev 
-prevzem osnovnega sredstva 
(številka, označitev,..) 
-plan vzdrževalnih del (obvestilo) 

Proces obvladovanja infrastrukture  
-poraba energentov (voda, elektrika, 
ogrevanje, odpadkov,…) 

Proces nabave 
-potrjen račun s prevzemom 
-obvestila o artiklih, ki odstopajo iz JN 
-odstopanja pri cenah JN 
-primerjalni podatki porabe 
 

Proces nabave 
-veljavne cene za nabavo po JN 
-knjiženje prejema in izdaje materiala 
-e-računi (z garancijami) 
 

Obvladovanje dokumentacije 
-način in čas arhiviranja (EKN) 
 

Obvladovanje dokumentacije 
-dokumentacija za arhiviranje 

Vrednotenje in izboljševanje 
- plan notranjih presoj 
 

Vrednotenje in izboljševanje 
- ukrepi  
- koristni predlogi zaposlenih (izboljšave) 

Proces dela v ambulanti 
-potrditev seznama plačljivih zdravil 
-mesečni obračun ambulantnega dela 

Proces dela v ambulanti 
-izdani račun (do OZG) 
-letni plan dela 
-seznam stanovalcev s plačljivimi zdravili 
(priloga računa) 
 

Uporabniki (stanovalci, svojci, 
skrbniki, uporabniki PND,..) 

ZAINTERESIRANE STRANI 

Uporabniki (stanovalci, svojci, 
skrbniki, uporabniki PND,..) 
-obračun storitve 
 

Občine 
-sklep o potrditvi cene PND 
 

Občine 
-obračun PND 
-obračun na podlagi odločb CSD 

CSD 
-odločba o doplačilu 

CSD 
-informacija o višini oskrbe 
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3.1.  Postopek izvajanja  

Št. 
 

Aktivnost Odgovoren 
Sodeluje 

Dokument/zapis 
vhodni,  izhodni 

Opis aktivnosti 

1.  Obvladovanje 
financ 

Vodja FRSS, 
Direktor 

 Mesečno poročilo 
 Letno poročilo 
 
 
Pravilnik o     
računovodstvu 
 
Pravilnik o 
blagajniškem 
poslovanju 

Zapisi o 
realizacijah 

Letno poslovanje se vseskozi spremlja v 
računalniškem programu in je v vsakem trenutku 
možen izpis poslovanja. Dodatno je narejena 
interna kontrola, ki omogoča primerjavo po glavnih 
stroškovnih nosilcih in glede na stanje v preteklem 
letu. Poročila se oddajajo na obrazcih predpisanih s 
strani Ministrstva. 
 
Vodja FRSS pripravlja obdobna finančna poročila o 
realizaciji poslovanja in seznani direktorja za 
ustrezno ukrepanje. 
 

2.  Dnevno spremljanje 
in plačevanje 

Vodja FRSS 
FRD 

Izpiski TRR  
 

Plačilni nalogi 

Izpiski se poknjižijo sproti.  
Plačila se izvedejo v skladu z zapadlostjo. 

3.  Prejeti računi Vodja FRSS 
FRD 
Likvidatorji 
 

Prejeti računi 
Likvidacija 

E-računi se sproti uvažajo v računalniški program in 
se pošljejo v potrditev likvidatorjem. Likvidatorji so 
osebe, ki so odgovorne za pravilno vrednost računa 
v skladu s pogodbo ali naročilnico. Vodja FRSS 
račune preveri ali so v skladu z veljavno 
zakonodajo. Račune se potem poknjiži:  
- Materialni (na podlagi vhodnega dokumenta iz 

skladiščnega poslovanja) 
- Računi, ki niso materialni pa na ustrezen konto 

in stroškovno mesto.  
Vse prejete e-račune, vodja FRSS posreduje na 
ustrezen e-arhiv. 

4.  Izdaja računov Vodja FRSS 
FRD  
Vodje služb 

Evidenca 
opravljenih storitev 

 
 

Izdani račun 

Računi se izdajajo v 3-ih računalniških programih:  
- računi vezani na obračun oskrbnin in 

zdravstvene nege se izdajajo v računalniškem 
programu za ta namen 

- računi za Pomoč na domu, kjer se zaračuna 
storitev končnemu uporabniku, se izdajajo v 
računalniškem programu za ta namen 

- računi (zahtevki) vezani na vse ostale storitve, 
so izdani iz glavnega računovodskega 
programa. 

Vsi računi se uvozijo ali vnesejo v glavni 
računovodski program. Preko kontrole DDV se 
preveri ali so vsi računi preneseni. 
Spremljanje terjatev poteka mesečno. 
FRD izdaja opomine za neplačila.  

5.  Inventura Direktorica, 
Inventurna komisija 
FRD 
Vodja FRSS 

Popis osnovnih 
sredstev in virov 
sredstev 
Navodila za delo 
popisne komisije  
Sklep o 
imenovanju komisije 
 
 
 

Predlog za odpis 

Za delo v inventurni komisiji direktorica izda sklep o 
pričetku popisa, sklep o imenovanju inventurne 
komisije in izda navodila za delo popisne komisije v 
sodelovanju z vodjo FRSS.  
Imenujejo se inventurne komisije, ki bodo opravile 
popis in ugotovile stanje posameznih delov 
premoženja  
Komisije izvedejo popis v skladu z navodili za delo 
popisne komisije in planom dela, katere prejmejo ob 
obvestilu o imenovanju dela v popisni komisiji. Pred 
izvedbo inventurnega popisa, vodja inventurne 
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Št. 
 

Aktivnost Odgovoren 
Sodeluje 

Dokument/zapis 
vhodni,  izhodni 

Opis aktivnosti 

Predlog za premik 
osnovnih sredstev  
Zapisniki inventurnih 

komisij 
Sklep sveta zavoda 
za potrditev odpisa 

osnovnih sredstev 
 

komisije  skliče sestanek, kjer imenovanim članom 
preda potrebne informacije glede popisa. 
FRSS pripravi obvestila imenovanim v sklepu. 
Posameznike obvesti, da so imenovani za 
predsednika ali člana po posamezni inventurni 
komisiji. 
V FRSS se iz programa izpišejo posamezne 
inventurne liste, seznami na katerih se izvede 
količinski popis osnovnih sredstev po posamezni 
lokaciji in delov premoženja. 
 
Na podlagi ugotovitev med izvedbo inventurnega 
popisa, inventurna komisija na obrazcih napiše 
predloge (premik, odpis,…)  
Inventurna komisija po izvedbi popisa napiše 
zapisnik o delu po posamezni komisiji. 
 
Na podlagi ugotovitev dela inventurne komisije in 
sklepa sveta zavoda, FRSS izvede morebitne 
odpise, premike, preknjižbe ipd glede na 
ugotovljeno dejansko stanje. 
 
Direktorica na začetku leta imenuje komisijo za 
medletni odpis osnovnih sredstev in drobnega 
inventarja. 

6.  Obračun plač FRD,  
Vodje služb 
PD 

Spremembe za 
obračun, podatki za 
obračun 
 
Izdelava obračuna  
 

Vodje služb do 2. delovnega dne v tekočem mesecu 
zagotovijo ustrezno evidenco prisotnosti in 
odsotnosti zaposlenih v računalniškem programu. 
 
Na podlagi prejetih podatkov v FRSS preverijo 
najprej vnesene podatke o prisotnosti v 
računalniškem programu, kjer se le ti vodijo. Ti 
podatki se potem uvozijo v program za Obračun 
plač. 
 
V program kadrovske evidence in obračun plač PD  
vnese podatke  o novo zaposlenih, FRD podatke 
preveri in dopolni s podatki potrebnimi za obračun 
plač (stroškovno mesto, kadrovski načrt, premije za 
dodatno pokojninsko zavarovanje,…) 
 
Preverijo se podatki o zaposlenih, ki imajo 
spremembe oziroma zaključujejo z delom.  
 
V program se vnesejo vsi podatki, ki se ne 
prenesejo neposredno in se izvede obračun plač 
tako za redno zaposlene kot javne delavce.   
 
Ko je obračun narejen, se podatki preverijo, še 
posebej pozorno preveri delavce, ki so se na novo 
zaposlili oziroma odšli v mesecu obračuna.  
Sledi oddaja podatkov v skladu z veljavno 
zakonodajo. 
Pripravijo in preverijo se zahtevki za refundacijo 



 

 Oznaka OP 13 
Organizacijski predpis Stran od strani: 6/8 

PROCES SPLOŠNE FINANČNO RAČUNOVODSKE 
SLUŽBE 

Velja od: 22.3.2022 

Izdaja: 02 

 

Dokument je oblikovan računalniško. Na papir natisnjen dokument predstavlja kopijo. V primeru razlik med dokumenti se uporabi izvirni dokument (elektronska ali podpisana pisna 
verzija), ki  se nahaja pri PVK. Dokument je lastnina DFBJ, njegova nadaljnja uporaba ni dovoljena brez ustreznega soglasja lastnika© 

 

 

Št. 
 

Aktivnost Odgovoren 
Sodeluje 

Dokument/zapis 
vhodni,  izhodni 

Opis aktivnosti 

bolniških odsotnosti, javnih del in pripravnikov. 
V posebnem programu FRD mesečno obračuna 
tudi vse druge oblike dela (podjemne pogodbe, 
avtorska pogodbe, začasno delo upokojencev,..). 
Za študentsko delo vodje služb oddajo evidence 
ure, ki jih FRD ustrezno vnese v računalniški 
program študentskega servisa. 

7.  Obračun oskrbnin ZNO, 
FRD, 
zaposleni 

 Podatki in 
spremembe za 
obračun 
 Podatki za 
dodatne storitve 
 
 
 
 
 
 
 
 
Izdelava obračuna  
 

Za vsakega stanovalca oz. uporabnika socialna 
delavka in ZNO  zagotovita FRSS-ju vse potrebne 
podatke, kateri vplivajo na obračun oskrbnin: 
- Podatke stanovalca, svojca, skrbnika, podatke, 

ki vplivajo na sam obračun in jih vnese v 
informacijski sistem (socialna delavka) 

- Podatke na koga se izda in pošlje račun 
(socialna delavka in FRD) 

- Podatke ali je nekdo na odločbi Centra za 
socialno delo, uredi vse potrebno za 
pravočasno pridobitev odločbe (socialna 
delavka) . 

- Mesečno da podatke za obračun dodatnih 
storitev in generira oskrbe (ZNO, FRD) 

- FRD vnese v program prejete pokojnine 
stanovalcev in izračuna žepnine. 

 
FRD mesečno v sodelovanju z odgovorno DMS 
preveri vse spremembe pri stanovalcih (spremembe 
oskrbe, sprejeme, odpuste, diete, odsotnosti, 
rezervacije, ostale dodatne storitve,…). 
 
Podatke o dodatnih storitvah oskrbe dostavijo iz 
službe ZNO, določene podatke pa tudi tehnična 
služba in služba prehrane. 
 
FRS dodatno preveri na podlagi lastne kontrole ali 
so storitve, ki so jih prejeli, da jih  obračunajo tudi 
dejansko vnesene oziroma ali so oddani podatki za 
vse stanovalce, ki jim je potrebno dodatno 
obračunati.  
 
Na podlagi prejetih podatkov FRD vnese dodatno 
zaračunljiv material oz. storitve ter vnese in naredi 
obračun oskrbnin. 
Obračun oskrbnin se v FRSS preveri in izstavi 
račune, ter pošlje naslovniku na predpisan način. 
 

8.  Obračun 
zdravstvene nege in 
oskrbe 
 
 
 

Vodja ZNO, 
FRD 
ambulanta 
zaposleni 

 Podatki in 
spremembe za 
obračun 
 
 
 
 
 
 

Na podlagi vnesenih podatkov (zapisi v zdravstveni 
karton, preverjanje zdravstvenih zavarovanj in 
generiranje zdravstvene nege s strani ZNO), FRD 
izvede obračun in zapis računov. 
Vodja ZNO v sodelovanju s FRD preveri  LZM. 
FRD primerja ceno LZM v centralni bazi zdravil 
ZZZS, ki jo zaračuna dobavitelj LZM. Cene FRD 
vnese v program za obračun zdravstvene nege.  
 



 

 Oznaka OP 13 
Organizacijski predpis Stran od strani: 7/8 

PROCES SPLOŠNE FINANČNO RAČUNOVODSKE 
SLUŽBE 

Velja od: 22.3.2022 

Izdaja: 02 

 

Dokument je oblikovan računalniško. Na papir natisnjen dokument predstavlja kopijo. V primeru razlik med dokumenti se uporabi izvirni dokument (elektronska ali podpisana pisna 
verzija), ki  se nahaja pri PVK. Dokument je lastnina DFBJ, njegova nadaljnja uporaba ni dovoljena brez ustreznega soglasja lastnika© 

 

 

Št. 
 

Aktivnost Odgovoren 
Sodeluje 

Dokument/zapis 
vhodni,  izhodni 

Opis aktivnosti 

 
 
 
 
 
Izdelava obračuna  
 

ZNO preveri stanovalce, ki imajo zaračunan LZM, 
če imajo vneseno ustrezno diagnozo za LZM ter če 
je ta aktivna. Preveri se tudi ali je vnesena količina v 
skladu predpisom ZZZS.  
 
FRD izda račune, katere preko portala odda v 
pregled in potrditev ZZZS. Po potrditvi s strani 
ZZZS,FRSS račune prenese in poknjiži v glavno 
knjigo. 
 

9.  Priprava in oddaja 
zahtevkov za 
pomoč na domu 

PND, 
FRD 
Vodja prehrane in 
postrežbe 
 

Podatki za 
obračun 
Pogodba o 
izvajanju storitev PND 
s posamezno občino 
 

Izdani računi in 
zahtevki 

Na podlagi prejetih podatkov iz programa PND, 
FRD v sodelovanju s PND (vodja in koordinator 
PND) in vodjo prehrane in postrežbe (kosila 
uporabnikov PND) pripravi zahtevke za občine in 
račune za uporabnike storitev PND. 
 

10.  Priprava in oddaja 
zahtevkov 
povezanih z 
epidemijo Covid-19 

Vodja  FRSS 
FRD 
Vodje služb 
 

Podatki vezani na 
izvajanje ukrepov 
povezanih z 
epidemijo Covid-19 

 
Oddaja zahtevkov 

Vodja FRSS v sodelovanju z vodji služb pripravki 
zahtevke za resorno ministrstvo (zahtevki za 
dodatni kader, zahtevki za dodatke pri plačah, 
zahtevki za OVO, zahtevki za nezasedene 
kapacitete, zanašanji obseg storitve PND in 
zdravstvene nege,..) 
FRD mesečno po prejetih podatkih strani vodje 
ZNO, izda zahtevek do ZZZS za opravljene hitre 
teste na Covid-19. 
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OB SPL 19 Seznam za obračun plač 

OB SPL 20 Sklep o izbiri storitev 

OB SPL 24 Naročilo sadja - recepcija 
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4.3 Kazalnik kakovosti 

 
 
 
 
  

OB SPL 29 Prevzem Nutilisa 

OB SPL 30  Zahtevek za izplačilo nadurnega dela 

OB SPL 31 Sklep o delu preko polnega delovnega časa 

OB SPL 43 Evidenca dnevnega prometa v kavarni Bukvica 

Kazalnik kakovosti Enota Periodičnost 
poročanja 

Nosilec merjenja Komu poroča 

Delež zapadlih terjatev % kvartalno Vodja FRS Direktor 

     


