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Program2

 Zakonska podlaga za izdelavo letnega poročila za 

leto 2022

• Računovodsko poročilo

• Poslovno poročilo 

• Izjava o notranji reviziji

• Razkritja državne pomoči

• Obračun davka od dohodka pravnih oseb za leto 2022

• Vprašanja in odgovori

LP za 2022 za javni sektor



Zakonski predpisi – računovodsko področje

 Zakon o računovodstvu

 Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava (Ur.l. RS, št. 134/03, 34/04, 
13/05, 138/06, 120/07, 112/09, 58/10, 104/10,104/11,97/12, 108/2013 , 100/2015, 75/2017,82/18)

 Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Ur.l. RS, 
št. 112/09, 58/10, 104/10,104/11,97/12 , 108/2013,94/14, 100/2015, 84/2016, 75/2017, 82/18,79/19,10/21,  203/21)

Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in 
druge osebe javnega prava (Ur.l. RS, št. 115/02, 21/03, 134/03, 126/04, 120/07, 
124/08,, 58/10 in 60/10, 104/11 in 86/2016, 80/2019,153/2021 )

 Pravilnik o načinu in rokih usklajevanja terjatev in obveznosti po 37. členu zakona o računovodostvu (Ur.l. RS, št. 
117/02, 134/03 , 108/2013

 Pravilnik o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev (Ur.l. RS, št. 
45/05, 138/06, 120/07, 48/09, 112/09, 58/10 ,108/2013 in 100/2015)

 Pravilnik o poslovanju upravnih enot ter uprav, uradov in inšpektoratov, ki so upravni organi v sestavi ministrstev in 
imajo svoje enote na lokalnih ravneh (Ur.l. RS, št. 26/03 in 116/03) 

 Pravilnik o pripravi konsolidirane premoženjske bilance države in občin (Ur.l. RS, št. 26/03, 117/05, 120/07, 32/08  in 
106/2013) – oddaja preko AJPESA, dopis MF samo zbirna PB

 Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike 
Slovenije(11/22)

 Pravilnik o računovodstvu 

 Hramba knjigovodskih listin - navodila za pripravo dokumentacije

 Pri obravnavanju računovodskih kategorij uporabniki EKN poleg teh predpisov upoštevajo tudi določbe SRS, če 
obravnavanje katere od računovodskih 

LP za 2022 za javni sektor
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http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r07/predpis_ZAKO1597.html
http://www.mf.gov.si/fileadmin/mf.gov.si/pageuploads/Javno_ra%C4%8Dunovodstvo/Predpisi/Neuradna_pre%C4%8Di%C5%A1%C4%8Dena_besedila/pravil_razcl_oseb_npb2010.pdf
http://www.mf.gov.si/fileadmin/mf.gov.si/pageuploads/Javno_ra%C4%8Dunovodstvo/Predpisi/Neuradna_pre%C4%8Di%C5%A1%C4%8Dena_besedila/Pravilnik-o-EKN_npb2010.pdf
http://www.mf.gov.si/fileadmin/mf.gov.si/pageuploads/Javno_ra%C4%8Dunovodstvo/Predpisi/Neuradna_pre%C4%8Di%C5%A1%C4%8Dena_besedila/pravil_razcl_oseb_npb2010.pdf
http://www.mf.gov.si/fileadmin/mf.gov.si/pageuploads/Javno_ra%C4%8Dunovodstvo/Predpisi/Neuradna_pre%C4%8Di%C5%A1%C4%8Dena_besedila/Pravilnik-o-EKN_npb2010.pdf
http://www.mf.gov.si/si/delovna_podrocja/javno_racunovodstvo/obrazci_za_racunovodske_izkaze/
http://www.mf.gov.si/si/delovna_podrocja/javno_racunovodstvo/obrazci_za_racunovodske_izkaze/
http://www.mf.gov.si/fileadmin/mf.gov.si/pageuploads/Javno_ra%C4%8Dunovodstvo/Predpisi/Neuradna_pre%C4%8Di%C5%A1%C4%8Dena_besedila/pravilnik_usklaj_terjatev_zako_racun.pdf
http://www.mf.gov.si/fileadmin/mf.gov.si/pageuploads/Javno_ra%C4%8Dunovodstvo/Predpisi/Neuradna_pre%C4%8Di%C5%A1%C4%8Dena_besedila/Pravilnik_o_AM_npb2010.pdf
http://www.mf.gov.si/fileadmin/mf.gov.si/pageuploads/Javno_ra%C4%8Dunovodstvo/Predpisi/Neuradna_pre%C4%8Di%C5%A1%C4%8Dena_besedila/pravil_poslov.pdf
http://www.mf.gov.si/fileadmin/mf.gov.si/pageuploads/Javno_ra%C4%8Dunovodstvo/Predpisi/Neuradna_pre%C4%8Di%C5%A1%C4%8Dena_besedila/pravil_premoz_bilanca.pdf
http://www.mf.gov.si/fileadmin/mf.gov.si/pageuploads/Javno_ra%C4%8Dunovodstvo/Predpisi/Neuradna_pre%C4%8Di%C5%A1%C4%8Dena_besedila/pravilnik_racunovodstvo.pdf
http://www.gov.si/mf/slov/sjr/nav_priprava_hrambe_dokumentacije2.pdf


Sprememba 

203/21
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LP za 2022 za javni sektor

Nova konta 4505 in 4506 se začneta uporabljati 1. januarja 2022 
(glej 2. člen Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o 
enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in 
druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 203/21)).
(4505 Plačila sredstev v proračun EU iz naslova nereciklirane 
plastične embalaže – izkazan v sprejetem proračunu 2022 

4506 Plačila sredstev v proračun EU iz naslova bruto znižanja 
letnega prispevka iz naslova BND v korist nekaterih držav – izkazan 
v sprejetem proračunu 2022)

Novi podkonti 402114, 402307, 402609 in 420250 se začnejo 
uporabljati 1. januarja 2021 (glej 3. člen Pravilnika o spremembi in 
dopolnitvah Pravilnika o enotnem kontnem načrtu za proračun, 
proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni 
list RS, št. 79/19))



Kaj prinašajo 
spremembe in 
dopolnitve Pravilnika o 
postopkih za izvrševanje 
proračuna Republike 
Slovenije, ki 
opredeljujejo pravila 
tržne dejavnosti za 
javne zavode v praksi ?
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LP za 2022 za javni sektor

Objavljen v u. l. 11/22 z dne 28.1.2022 in velja od 29.12022 dalje

Ta pravilnik opredeljuje predvsem:

pripravo mesečnih načrtov za izvrševanje proračuna (37. člen ZJF);

• prerazporejanje pravic porabe;

• odpiranje novih postavk v proračunu ali novih kontov v okviru že odprtih postavk;

• vključevanje namenskih prejemkov in izdatkov v proračun (43. člen ZJF), predvsem pa 
namenskih prihodkov:

• - donacij (tip 30 in tip 32);

• - predpristopnih pomoči (tip 3);

• - popristopnih pomoči (tip 28);

• - prenešeno izvrševanje nalog (tip 27);

• - kupnin od prodaje in zamenjave državnega stvarnega premoženja (tip 5);

• - najemnin od državnega premoženja (tip 18);

• - odškodnin iz naslova zavarovanj državnega premoženja (tip 7);

• - prihodkov iz naslova lastne dejavnosti neposrednih uporabnikov in plačevanje 
med neposrednimi uporabniki (tip 6);

• - prispevkov in pristojbin (tip 9 in tip 11);

• - vplačanih tiskovin (tip 23);

• - proračunskih skladov (tip 17);



USMERITVE ZA 

OPRAVLJANJE 

TRŽNE 

DEJAVNOSTI 

PRI PPU

6

 AKT O USTANOVITVI PPU- ustanovitelj država: mora 

vsebovati določbo:

 javni zavod, ki poleg javne službe opravlja tudi prodajo 

blaga in storitev na trgu, mora imeti zapisano v svojem 

aktu o ustanovitvi določbo, da javni zavod prodajo 

blaga in storitev na trgu lahko izvaja le, če bo z 

izvajanjem te zagotovil najmanj pokritje vseh s to 
dejavnostjo povezanih odhodkov. 

LP za 2022 za javni sektor



VLOGA 

NEPOSREDNEGA 

PU
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 Neposredni uporabnik pozove javne zavode, ki sodijo v 

njegovo pristojnost in ki opravljajo prodajo blaga in 

storitev na trgu, da v zvezi s to dejavnostjo pripravijo 

cenik z obrazložitvijo, ki vsebuje kalkulativne osnove za 

oblikovanje cene proizvodov in storitev tržne dejavnosti, 

ter akt, ki ureja prodajo blaga in storitev na trgu.

 Neposredni uporabnik v pozivu določi, da mora iz 

cenika izhajati kalkulacija cene za dejavnost, ki jo javni 

zavod opravlja s prodajo blaga in storitev na trgu, cena 

pa mora biti določena tako, da so vanjo všteti vsi stroški, 

ki so povezani s prodajo blaga in storitev na trgu in se 

nanašajo na izdatke za blago in storitve, investicije in 

investicijsko vzdrževanje ter stroške dela.

 Neposredni uporabnik v pozivu določi tudi, da cenik za 

opravljanje prodaje blaga in storitev na trgu sprejme 

organ, pristojen za sprejem finančnega načrta javnega 

zavoda – TO JE SVET ZAVODA.

LP za 2022 za javni sektor



PREHODNI 

IN 

KONČNA 

DOLOČBA
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 NPU najkasneje do konca leta 2023 uskladijo akte o 

ustanovitvi javnih zavodov, katerih ustanovitelj je 

Republika Slovenija, z novim 119.a členom pravilnika –

TO JE POPRAVEK AKTA O USTANOVITVI Z DOLOČBO O 

OPRAVLJANJU TRŽNE DEJAVNOSTI (POKRITJU VSEH 

STROŠKOV)

 NPU pozovejo javne zavode, da v roku šestih mesecev 

od uveljavitve tega pravilnika uveljavijo cenik iz novega 

119.b člena pravilnika – TO JE PRIPRAVA CENIKOV S 

KALKULACIJO IN SPREJEM NA SVETU ZAVODA (že v 

avgustu 2022)

LP za 2022 za javni sektor



Sprememba 80/2019

 obrazec IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO 

NAČELU DENARNEGA TOKA - 3/A se nadomesti z novim obrazcem –

sprememba že v letu 2019

LP za 2022 za javni sektor
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PRILOGA 3A

 POMEMBNA NOVOST

 Priloga 3/A se nadomesti z novim obrazcem, ki že velja za zaključni račun leta 2019. 

 Novosti v tem obrazcu so spremembe v rubrikah: 

 Pod postavko (B) Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe se ne sešteva več 
prihodkov od prodaje blaga in storitev iz naslova izvajanja javne službe (oznaka za AOP 
421). Dodatno se vštevajo v postavko B, so na novo vključeni v postavkah javne službe: 
Prihodki od najemnin, zakupnin in drugi prihodki od premoženja (oznaka za AOP 487), 
Prejeta sredstva iz proračuna EU iz strukturnih skladov, Prejeta sredstva iz proračuna EU iz 
Kohezijskega sklada, Prejeta sredstva iz proračuna EU za izvajanje centraliziranih in drugih 
programov EU (oznake za AOP 488, 489, 490). 

 Pod postavko 2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU pa se ne vštevajo 
več postavke Prihodki od najemnin, zakupnin in drugi prihodki od premoženja, Prihodki od 
udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki in Drugi tekoči 
prihodki, ki ne izhajajo iz izvajanja javne službe (prej AOP 434 do 436).

LP za 2022 za javni sektor
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Prihodki od najemnin, zakupnin in drugi prihodki iz 

premoženja

 Predstavljajo prihodke javne službe in ne tržne dejavnosti

 Evidentiranje na kontu 7103 evidenčno , po obračunskem toku pa 760…

 Problem ali gre v prihodke javnega zavoda ali lastnika – občine – potrebno 

je doreči v pogodbi

LP za 2022 za javni sektor
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Pravne podlage za obvezno izvedbo letnega 

popisa 

Zakon o gospodarskih družbah(ZGD-1) 

 četrti odstavek 54. člena:

obvezen popis najmanj enkrat letno in od 8. 8. 2015 spremembe ZGD -1, poenostavitev 
izvedbe popisa za velike družbe ( uporaba priznanih matematično-statističnih metod- tehnike 
vzorčenja z izražanjem ocene, ki je dober približek fizičnemu popisu dejanskega stanja)

 prvi odstavek 61 . člena  določa: 

Letno poročilo mora biti sestavljeno jasno in pregledno. Izkazovati mora resničen in pošten 
prikaz premoženja in obveznosti družbe, njenega finančnega položaja ter poslovnega 
izida

Slovenski računovodski standardi (2016) oz. Mednarodni standardi računovodskega 
poročanja

SRS 2016- obravnavajo pravila finančnega računovodenja, poročanja za zunanje potrebe 
organizacij. Dopolnjujejo pa jih pravila skrbnega računovodenja (PSR od št. 1 do 10) 

LP za 2022 za javni sektor
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 SRS 2016

LP za 2022 za javni sektor
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SRS 2016

Standardi I. 
1.Uvod in okvir  SRS

2.standardi ,ki 
urejajo gospodarske 
kategorije (SRS 1-17) 

Standardi 
II.

SRS od št. 20 do št. 
23 – posebnosti pri 

zunanjem 
poročanju

Standardi 

III.
Posebnosti 

računovodenja za 
posamezne 

organizacije SRS od 
št. 30 -39



Dopolnjujejo jih Pravila skrbnega računovodenja (PSR od 1-9  so 

nekdanji SRS) PSR 10 – obravnava konsolidacijo 

Pravilo skrbnega računovodenja št. 7 – računovodsko nadziranje 

- 7.22 .Obvezen ukrep za preverjanje računovodskih podatkov – letni 

popis sredstev in dolgov

- Popis kadarkoli v letu – priporočljivo ob koncu poslovnega leta 

LP za 2022 za javni sektor
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Vrste popisa in roki za izvedbo popisa 

Vrste popisa

 obvezni po predpisih (redni letni  ter obvezni pri podjetjih v stečajnem ali 

likvidacijskem postopku- začetna bilanca po ZFPPIPP)

 neobvezni  (ob izrednih dogodkih npr. kraja,  elementarne nesreče ipd) 

Roki za izvedbo popisa

Podatki o dejanskem stanju so podlaga za sestavitev letnega poročila , zato mora 

biti popis popravljen enkrat letno ( 54/4 ZGD-1) Po SRS mora zavezanec popisati 

sredstva in vire sredstev na koncu ( če je koledarsko leto enako poslovnemu na 

dan 31. decembra) ali čim bližje zaključku poslovnega leta (če poslovno leto ni 

enako koledarskemu) 

Posebnost: 

- Popis knjig , filmov,fotografij, kulturnih spomenikov, umetnin ipd…možnost izbire 

daljšega  obdobja za popis, vendar ne dalje od 5 let (PSR 7.22)
LP za 2022 za javni sektor
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Popisna opravila in navodila

Arhiviranje dokumentacije 

Evidentiranje popisnih razlik v poslovne knjige in 
uskladitev  knjižnega stanja z dejanskim 

Izdaja sklepa o likvidaciji popisnih razlik

Obravnava poročila o popisu

Sestavitev poročila o popisu

Popisovanje dejanskega stanja in primerjava s 
knjiženim

Ažuriranje knjigovodskih evidenc

Priprava sredstev in obveznosti za popis

Izdaja sklepov o imenovan ju popisnih komisij

Izdelava načrta za popis

Izdaja sklepa o izvedbi rednega letnega popisa

LP za 2022 za javni sektor

16



POPIS 2022 -posebnost

 Sprememba zakona o računovodstvu : Zaradi Covid- 19 v skladu s PKP 6 – 86. člen v 

zdravstvenih in socialno varstvenih zavodi, kjer zaradi epidemije in izrednih razmer, ne bo 

mogoče opraviti popisa OS in DI do 31.12.2020, v BS na dan 31.12.2020 IZKAŽE KNJIŽNO 

STANJE OS IN DI BREZ USKALDITVE Z DEJANSKIM STANJEM

 Dejanski popis se opravi TAKOJ, ko epidemiološke razmere to dopuščajo oz. najkasneje 

do 30.6.2021

 Če je bila takšna situacija v letih 2020 in 2021, je potrebno v letu 2022 posebno pozornost 

nameniti tistemu delu popisa, ki je bila v preteklih 2 letih „slabše“ popisana

 Glejte Navodila za popis na dan 31.12.2022 -www.gov.si/assets/ministrstva/MF/Javno-

racunovodstvo/DOKUMENTI/Navodilo_za_letni_popis_2022_P.pdf

LP za 2022 za javni sektor
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Pravilnik o popisu ali drug dokument, ki 
določa pravila popisa

 sestavine niso nikjer predpisane, vendar so te določbe v veliko pomoč pri izvedbi 
popisa:

 določbe glede rednega in izrednega popisa,

 opredelitev predmeta popisa,

 čas izvedbe popisa in določitev drugih pomembnih rokov v zvezi z izvedbo popisa,

 način ugotavljanja dejanskega stanja,

 določitev sredstev, ki se popisujejo v daljših obdobjih,

 priprave na popis: organizacija popisa, imenovanje popisnih komisij, sklep o 
imenovanju popisne komisije, naloge popisnih komisij, način dela popisne komisije, 
priprava sredstev za delo, priprava knjigovodskih podatkov za popis, postopki izločanja 
poškodovanih in tržno nezanimivih, zastarelih sredstev, priprava sredstev in popisnih 
pripomočkov,

LP za 2022 za javni sektor
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popisovanje in poročilo o popisu: popisovanje 

dejanskega stanja in primerjava s knjižnim, vsebina 

in rok izdelave poročila o popisu, obravnavanje 

poročila o popisu, ugotavljanje odgovornosti in 

bremenitev odgovornih s primanjkljaji, pravila za 

usklajevanje ugotovljenih popisnih razlik na podlagi 

sklepov poslovodstva in odprave računovodskih 

primanjkljajev ali presežkov ter hramba 

dokumentacije,

popis sredstev in obveznosti do virov sredstev 

(podrobnejše določbe glede popisa posameznih 

sredstev in njihovih virov sredstev).

LP za 2022 za javni sektor
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KAJ JE PREDMET POPISA?

Vrsta sredstev in obveznosti do virov Opomba 

Neopredmetena in opredmetena sredstva (računalniški programi, 

patenti, licence) ter opredmetena osnovna sredstva (zgradbe, stroji, 

naprave, računalniška oprema, naložbe v tuja osnovna sredstva ...)

Izpis registra osnovnih sredstev pripravi računovodja - na tej podlagi popišete ta 

sredstva. 

Dolgoročne aktivne časovne razmejitve.
Uskladitev dejanskega in knjigovodskega stanja opravi računovodja na podlagi 

knjigovodske dokumentacije.

Naložbene nepremičnine – js ne
Izpis registra in drugih poslovnih kartic pripravi računovodja - na tej podlagi 

popišete ta sredstva. 

Zaloge: - surovin in materiala, - nedokončane proizvodnje (tudi 

nedokončane storitve), - proizvodov in polproizvodov, - blaga.

Primerjate količino materiala, blaga in proizvodov na zalogi s stanjem v skladiščnih, 

materialnih in blagovnih evidencah. 

LP za 2022 za javni sektor
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Vrsta sredstev in obveznosti do virov Opomba 

Gotovina v blagajni Preštejete denar v blagajni na dan podpisa. 

Aktivne časovne razmejitve
Uskladitev dejanskega in knjigovodskega stanja opravi računovodja na podlagi 

knjigovodske dokumentacije. 

Denarna sredstva na računih
Uskladitev dejanskega in knjigovodskega stanja opravi računovodja na podlagi 

knjigovodske dokumentacije. 

Vrednostni papirji in druge naložbe
Uskladitev dejanskega in knjigovodskega stanja opravi računovodja na podlagi 

knjigovodske dokumentacije. 

Terjatve in obveznosti

Računovodja vam pošlje izpis odprtih terjatev in obveznosti, ki jih uskladite s svojimi 

evidencami ter s kupci in dobavitelji. Usklajene terjatve in obveznosti predstavljajo 

osnovo za oblikovanje njihovih popravkov.

Posojila

Uskladitev dejanskega in knjigovodskega stanja opravi računovodja na podlagi 

knjigovodske dokumentacije in podatkov (izpiski bank o stanju kreditov, druga 

dokumentacija).

LP za 2022 za javni sektor
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Poročilo o popisu

 S pripravo in oddajo poročila o popisu se zaključi delo popisnih komisij. Vodja 
popisa pripravi še končno poročilo o popisu – elaborat, ki vsebuje tudi 
mnenja in pojasnila o ugotovljenih razlikah. Prav tako mora poročilo vsebovati 
predloge za odpravo ugotovljenih razlik, predloge knjiženja in predloge 
ukrepov ter izboljšav, da do razlik v naprej več ne bo prihajalo.

 Poročilo o popisu je potrebno obravnavati na ustreznih organih družbe, kjer 
se sprejmejo tudi obvezujoči sklepi za odpravo ugotovljenih razlik in za 
preprečevanje nepravilnosti, napak in odtujevanj v nadaljnjem poslovanju.

 Organ (ravnatelj, svet zavoda) PODA STRINJANJE S POROČILOM 
INVENTURNE KOMISIJE IN PREDLOGOM ZA ODPIS OS IN DI

LP za 2022 za javni sektor
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OBVEZNE PRILOGE K INVENTURI

 Popis terjatev in obveznosti po vrstah

 Stanje zadolžitve PU po ročnosti (kratkoročni, dolgoročni po pogodbah in stanju na dan 

1.1.2022, črpanju in odplačil v letu 2022 ter stanje na dan 31.12.2022

 Stanje obveznosti iz izdanih jamstev PU

LP za 2022 za javni sektor
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Postopek priprave in sprejema ZR –

NPU občine

 Do 28.2. tekočega leta morajo neposredni uporabniki proračuna (organi 

občine in KS) pripraviti poročila o realizaciji finančnega načrta in ga predložiti 

županu

 Posredni PU do 28.2. tekočega leta prav tako predložijo svoja letna poročila 

županu

 Na podlagi ZR in letnih poročil neposrednih in posrednih PU župan s sodelavci 

pripravi predlog ZR občinskega proračuna za leto 2022 in ga predloži 

Ministrstvu za finance do 31.3. tekočega leta

 Župan predloži predlog ZR občine občinskemu svetu v sprejem do 15.4. 

tekočega leta

 Župan o sprejetem ZR občine obvesti MF v 30 dneh o njegovem sprejetju

 Objava ZR občine  v uradnem listu (splošni del, ostali deli pa se objavijo na 

spletni strani občine..)

LP za 2022 za javni sektor
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ZR OBČINE – SPLOŠNI DEL

 A.    BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

 B.    RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

 C.     RAČUN FINANCIRANJA

LP za 2022 za javni sektor
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POSLOVNO POROČILO 

OBČINE…
 Dolgoročni cilji: temeljni dokument je Dolgoročni razvojni program, za 

posamezno leto pa Načrt razvojnih programov občine za obdobje 

2021

 Letni cilji so opredeljeni s sprejetim odlokom proračuna in planom dela 

za leto 2022. Povemo kdaj je bil sprejet proračun in morebitni rebalans, 

naše temeljne cilje (dokončanje vseh investicij v teku ter planiranih 

občinskih in državnih investicij ter priprava projektov za prijave na 

razpise za sofinanciranje iz državnih ali skladov EU.

 Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev: povemo katere 

investicije smo končali ali pa vzroke za nedokončanje

 Izjava predstojnika o notranjem nadzoru javnih financ

LP za 2022 za javni sektor
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Sestavni deli letnega poročila javnih 

zavodov

Sestavljeno je iz:

poslovnega poročila

računovodskega poročila 

LP za 2022 za javni sektor
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Poslovno poročilo

Vsebina poslovnega poročila ni precizirana, nekaj navodil oziroma smernic 
najdemo v Navodilih o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega 
proračuna ter metodologije za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih 
neposrednih in posrednih proračunskih uporabnikov. 

V poslovnem poročilu predstojnik predstavi delovanje javnega zavoda za 
poslovno leto. Podatke za sestavo poročila dobi predstojnik v računovodski 
službi (glede finančnega poslovanja) in v službah oziroma enotah, ki sestavljajo 
zavod.

o Poslovno poročilo je razdeljeno v naslednje sklope:

 splošni del: obsega predstavitev javnega zavoda, kjer podamo podatke o nazivu, 
sedežu, davčni in matični številki ter ustanoviteljih. Prav tako predstavimo organiziranost 
javnega zavoda, njegovo vodstvo, organe, opis dejavnosti zavoda in veljavna 
zakonodaja, ki jo mora zavod pri svojem delu upoštevati.

 Posebni del: obsega opisna poročila o izvedbi programov, dejavnosti in projektov 
javnega zavoda. Vsaka enota oziroma področje dela je opisno podrobneje 
predstavljeno in kdo je za te enote oziroma področje konkretno odgovoren (pedagoški 
vodji, vodja kuhinje, vzdrževanja).

 Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih: obsega poročilo o uresničitvi ciljev, določenih v 
obrazložitvi finančnega načrta ali programa dela ter vsebuje analize preteklih dogajanj 
ter plane za prihodnje poslovanje. 

LP za 2022 za javni sektor
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• Vodstvo javnega zavoda predstavi dolgoročne cilje, ki izhajajo iz večletnega 

programa dela in razvoja ter strategije javnega zavoda. Prav tako predstavi letne 

cilje, ki so zapisani v letnem programu dela in finančnem planu in vse te cilje meri 

skozi kazalce in kazalnike uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev. 

• V poročilu pojasni nastanek nedopustnih in nepričakovanih posledic pri izvajanju 

dejavnosti javnega zavoda, ki so lahko posledica notranjih ali zunanjih vplivov na 

dejavnost. 

• V poročilu navede ukrepe, ki jih je javni zavod izvedel, da bi omilil ali odpravil ta 

negativni učinek. Navesti mora oceno uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v 

primerjavi z doseženimi cilji iz preteklih obdobij.

LP za 2022 za javni sektor
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• Poseben poudarek pa mora vodstvo nameniti pojasnilom na 

področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi, vzrokom in 

ukrepom za izboljšanje oziroma odpravo teh stanj. 

• Vodstvo mora podati tudi oceno delovanja notranjega 

finančnega nadzora in poročilo o novih investicijah, uspešnosti 

realizacije posameznih investicijskih projektov ter o morebitnih 

vzrokih za njihovo odstopanje od zastavljenih ciljev. 

• Podlaga za pripravo poslovnega poročila je finančni načrt in 

program dela, v katerem so navedeni cilji javnega zavoda. 

Programski in finančni načrt je podlaga za primerjavo doseženih 

rezultatov glede na zastavljene načrte in cilje.

• Poslovno poročilo naj bo pregledno oblikovano in naj vključuje 

zbir rezultatov dela v poslovnem letu.

• Izjava predstojnika o notranjem nadzoru javnih financ 2022
LP za 2022 za javni sektor
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Obrazci za računovodske izkaze za leto 2022 -PPU

 BILANCA STANJA 

 STANJE IN GIBANJE NEOPREDMETENIH DOLGOROČNIH SREDSTEV IN OPREDMETENIH 
OSNOVNIH SREDSTEV

 STANJE IN GIBANJE DOLGOROČNIH KAPITALSKIH NALOŽB IN POSOJIL

 IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV - DRUGIH UPORABNIKOV

 IZKAZ RAČUNA FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

 IZKAZ RAČUNA FINANCIRANJA

 IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV REŽIJSKIH OBRATOV

 IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV - DOLOČENIH UPORABNIKOV

 IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO NAČELU DENARNEGA 
TOKA

 IZKAZ RAČUNA FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB DOLOČENIH UPORABNIKOV

 IZKAZ RAČUNA FINANCIRANJA DOLOČENIH UPORABNIKOV

 IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI

LP za 2022 za javni sektor
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Računovodsko poročilo

Računovodsko poročilo vsebuje računovodske izkaze, ter pojasnila k 
računovodskim izkazom. 

Osnovna računovodska izkaza sta bilanca stanja in izkaz prihodkov in 
dohodkov.

Bilanca stanja vsebuje podatke o stanju sredstev – aktiva in stanju 
obveznosti do virov sredstev – pasiva. Bilanca stanja prikazuje sredstva 
in vire sredstev  na presečni dan ob koncu obračunskega obdobja, kar 
pomeni na dan 31. decembra obravnavanega poslovnega leta. 
Izkazovati mora resnično in pošteno stanje sredstev in obveznosti do 
virov sredstev na presečni dan.

Izkaz prihodkov in odhodkov vsebuje podatke o prihodkih in odhodkih, 
doseženih v obračunskem obdobju – poslovnem letu. Zajeti so vsi 
prihodki in odhodki od 1. januarja do 31. decembra poslovnega leta.

Razen računovodskih izkazov mora računovodsko poročilo vsebovati še 
obvezne priloge v obliki preglednice, ki so predpisane v pravilniku o 
sestavljanju letnih poročil. Prav tako so v pravilniku navedene tudi pisne 
računovodske informacije, ki jih je potrebno razkriti. 

LP za 2022 za javni sektor
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RAČUNOVODSKI IZKAZI

 BILANCA STANJA -obvezni prilogi k BS sta tabeli: 

- obrazec Stanje in gibanje neopredmetenih in opredmetenih OS

- Obrazec Stanje in gibanje dolgoročnih kapitalskih naložb in posojil

 IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV: 

obvezni prilogi sta Izkaz P in O po vrstah dejavnosti in Izkaz P in O 

po denarnem toku

LP za 2022 za javni sektor
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RAZKRITJA K TEM IZKAZOM SO:

 Informacije o uporabljeni metodi vrednotenja posameznih postavk v BS

 Sodila, uporabljena za razmejevanje P in O na dejavnost javne službe in dejavnost prodaje 
blaga in storitev na trgu

 Namene za katere so bile oblikovane dolgoročne rezervacije in njihova poraba

 Metode vrednotenja zalog

 Podatki o stanju terjatev in obveznosti

 Viri sredstev, uporabljeni za vlaganje v O in Neopr.OS in dolgoročne finančne naložbe

 Naložbe prostih denarnih sredstev

 Razlogi za pomembnejše spremembe stalnih sredstev

 Podatki, ki so pomembni za podrobnejšo predstavitev poslovanja:

- Vrste P in O po dejavnosti

- Razporeditev presežka P nad O

- Pokrivanje presežka O nad P

LP za 2022 za javni sektor
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Sodila

 Za določitev sodil moramo dobro poznati delovanja zavoda 

 Potrebujemo jih pri razmejevanju posrednih oz. splošnih stroškov delovanja 

zavoda, (elektrika, vzdrževanje, amortizacija OS (če z istimi OS opravljamo 

javno in tržno dejavnost)

 Količinski kriteriji: število oddelkov, m2, število kosil, malic, nočitev,…

LP za 2022 za javni sektor
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POUDARKI ZLASTI NA:

1. SREDSTVA: 

• OS: sestavo sredstev in njihovo gibanje v letu 2022 (nove nabave, prodaja, 

odpisi, obračun amortizacije- sodila pri razmejitvi javna – tržna dejavnost, viri 

pokrivanja stroškov AM; viri financiranja nabave OS)

LP za 2022 za javni sektor
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AMORTIZACIJA- JAVNI SEKTOR – glej ur. L. 

100/2015 priloga I

Stopnje odpisa so predpisane

 Pohištvo 12%

 Računalniki 50%, 

 Druga računalniška oprema 25%

 Zgradbe 3 %

 Ostala oprema 20%

 Osebni avtomobili 12,5%

 Programska oprema 20%

LP za 2022 za javni sektor
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Amortizacija in pokrivanje stroškov amortizacije

 Stroške amortizacije pokrivamo glede na vir financiranja. 
Posredni proračunski uporabniki izkazujejo odpis opreme in 

drugih opredmetenih OS :

 V primeru zagotavljanja sredstev za pokrivanje amortizacije  iz 

prihodkov

 V primeru nezagotavljanja sredstev za pokrivanje amortizacije s 

strani ustanovitelja v breme sredstev v upravljanju

 V breme donacij (kto 922)

LP za 2022 za javni sektor
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Evidentiranje sredstev dahih oz.  prejetih v upravljanje

Predpisi:

- Zakon o zavodih

- Zakon o računovodstvu

- Zakon o javnih financah

- Pravilnik o EKN za proračunske uporabnike in druge osebe javnega 

prava

- Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, PU in druge osebe 

javnega prava

- Pravilnik o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih in opredmetenih 

OS

- Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju P in O pravnih oseb javnega prava

- SRS oziroma PSR 3 (2016) STROŠKI PO VRSTAH, MESTIH IN NOSILCIH

LP za 2022 za javni sektor
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 Javni zavodi: 

 Obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje se izkazujejo na kontih skupine 98

 Ločeno izkazovanje teh sredstev v primeru več lastnikov - po soustanoviteljih

 Občine:

- terjatve za sredstva dana v upravljanje se izkazujejo na kontih skupine 09

 Pravilnik o načinu in rokih usklajevanja terjatev in obveznosti po 37. čl. ZR

 IOP obrazci morajo biti vrnjeni finančni in pristojni računovodski službi 

najkasneje do 3. februarja 2023, skupaj z uskladitvenim obrazcem

 PPU-ji morajo poleg podatkov iz analitičnih evidenc osnovnih sredstev po 

stanju na dan 31.12.2022, posredovati NPU-jem v predpisani obliki (v XML 

formatu preko UJPnet-a) tudi uskladitvene obrazce s prilogami

 IOP obrazci, ki jih bo računovodska služba posredovala poslovnim 

partnerjem, bodo vsebovali navedbo, da je kopijo potrjenega IOP obrazca 

potrebno posredovati resornemu ministrstvu.

LP za 2022 za javni sektor
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Evidentiranje sredstev dahih oz.  prejetih v 

upravljanje
 Javni zavod, ki je/bo brezplačno prejel sredstva v upravljanje (knjiženje v 

skupine kontov 01, 02, 04 in 98 oziroma 941), mora prejeti dokument o 

potrditvi prenosa in potrditvi prejema sredstev in obveznosti do virov 

sredstev. 

 To pa je lahko le pogodba, ki jo podpišeta pogodbeni stranki, ki priznavata 

medsebojne pravice in obveznosti iz poslovnega razmerja. 

 Pravna podlaga za to je v 24. členu Zakona o stvarnem premoženju, ki 

določa, da se nepremično premoženje države in samoupravne lokalne 

skupnosti lahko brezplačno odsvoji le, če je pridobitelj oseba javnega 

prava, razen javnega podjetja, in je to v javnem interesu. 

 Bistveni sestavini pogodbe o brezplačni odsvojitvi nepremičnega 

premoženja države in samoupravne lokalne skupnosti sta opredelitev 

javnega interesa ter določba o prepovedi odtujitve in obremenitve 

neodplačno prenesene nepremičnine za najmanj pet let, ki jo morata 

pogodbenici kot zaznambo vpisati v zemljiško knjigo.

LP za 2022 za javni sektor
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Sestavni deli obveznosti za sredstva prejeta v 

upravljanje

 Obveznost za neopredmetena in opredmetena sredstva – konto 980 

predstavlja: knjigovodsko vrednost teh sredstev povečana za znesek 

neporabljene obračunane amortizacije in namenskih denarnih sredstev, 
prejetih za pridobitev tovrstnih sredstev ter zmanjšanje za znesek neodplačanih 
posojil, najetih za nakup teh sredstev, znesek neplačanih obveznosti za 
pridobitev teh sredstev in znesek dolgoročnih PČR, namenjenih za 
nadomestitev stroškov amortizacije

 Obveznost za dolg. Finančne naložbe – konto 981

 Presežek P nad O – konto 985

 Presežek O nad P – konto 986

LP za 2022 za javni sektor
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Besedilo Konto/skupina

I. Obveznost za neopr. In opre. OS 980

+ Knjigovodska vrednost neopredmetenih OS 00,01

+ Knjigovodska vrednost nepremičnin 02,03

+ Knjigovodska vrednost opreme 04,05

+neporabljena denarna sredstva za nakup OS R1

- Neplačana posojila za nakup OS 96

- Neplačane obveznosti za pridobitev OS 97

- Dolgoročne PČR 922

II. Obveznosti za dolg. Finančne naložbe 981

+ dolgoročne finančne naložbe 06

III. Presežek prihodkov nad odhodki 985

IV. Presežek odhodkov nad prihodki (-) 986

SKUPAJ OBVEZNOSTI ZA SREDSTVA PREJETA V 
UPRAVLJANJE

98

LP za 2022 za javni sektor
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V praksi razlike med dolg.  Sredstvi in viri

 Seštevek zneskov skupin od 00 do 05 je lahko: 

 enak znesku v podskupini 980

 Manjši

 Večji

 Če je obveznost do sredstev enaka, je zavod vsa sredstva financiral z viri za 
financiranje osnovnih sredstev, ki jih je evidentiral v dobro 980 (npr. 
nakazana sredstva ustanovitelja), pri tem, da se popravki in odpisi 
nabavne vrednosti osnovnih sredstev evidentirajo izključno v breme 
obveznosti do sredstev v upravljanju (v breme 980)

 Pri obveznosti, ki je manjša od sredstev, pa zavod nima oblikovanega 
ustreznega vira za pridobitev, kar je lahko posledica različnih 
nepredvidenih dogodkov ali nepravilnega obravnavanja prihodkov. 

 Najbolj pogosto do te razlike pride, ker zavod nabavi osnovna 
sredstva iz tekočih prihodkov.

LP za 2022 za javni sektor
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 Če je obveznost večja od sredstev, zavod razpolaga 

z viri za financiranje osnovnih sredstev, ki so lahko 

posledica različnih povečanj obveznosti za osnovna 

sredstva. Povečujejo jo običajno prejeta ter še 

neporabljena sredstva za pridobitev osnovnih 

sredstev ter popravki in odpisi nabavne vrednosti 

osnovnih sredstev, ki se ne pokrivajo v celoti v breme 

skupine 980, temveč delno popravki in odpisi 

bremenijo stroškovne konte. 

 Razlika se bo tu zmanjševala s nabavo osnovnih 

sredstev iz pozitivne razlike med vrednostjo sredstev v 

upravljanju in vrednostjo osnovnih sredstev (980 –

Seštevek zneskov skupin od 00 do 05 = pozitivna 

razlika)

LP za 2022 za javni sektor
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Kako zmanjšati to razliko?

 a) Razlika bi se lahko zmanjšala, če zavod od ustanovitelja 
pridobi ustrezen vir za že nabavljena sredstva brez vira (ki se 
evidentira v dobro sredstev v skupini 98)

 b) Razlika bi se lahko tudi zmanjšala, če bi zavod od 
ustanovitelja pridobil ustrezno dovoljenje, da se zagotovi vir 
financiranja sredstev iz (morebitnega) presežka preteklih let, s 
tem bi tudi ustrezno oblikoval vir za nabavo (preknjižba iz 985 
v dobro 98) 

 c) Če zavod ne bo pridobil ustreznega vira za odpravo te 
razlike, se bo ta zmanjševala vsako leto z evidentiranjem 
popravkov in odpisov osnovnih sredstev, ki jih je nabavil iz 
tekočih prihodkov, izključno v breme stroškov, kajti v breme 
vira na 98 to ne bo možno (ker vira tam ni)

LP za 2022 za javni sektor
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 DENARNA SREDSTVA: prosta denarna sredstva na računu in v blagajni; v primeru, 
da so prosta denarna sredstva naložili, morajo obrazložiti pod katerimi pogoji in 
za kakšno obdobje

 ZALOGE: pojasniti metodo vrednotenja zalog gotovih proizvodov in zalog 
nedokončane proizvodnje

 TERJATVE: razvrstiti po vrstah, zapadlosti, vzroke za nastanke, ukrepe, ko ste jih že 
izvedli in tiste, ki jih še boste. Usklajevanje terjatev po vrstah(finančne, poslovne 
12, 14, do države, delavcev); usklajevanje po 37.-čl. ZR rok najpozneje 3.2.2023, 
drugi  IOP- rok, ki si ga PU določi sam; ODPISI TERJATEV – SKLEP

 USKLADITEV TERJATEV se opravi na podlagi posebnega obrazca - izpisa odprtih 
postavk (v nadaljevanju: IOP). Izpise odprtih postavk po stanju na dan 31. 
december računovodska služba posreduje poslovnim partnerjem najkasneje do 
25. januarja 2023, in sicer NPU-jem in PPU-jem (posredni proračunski uporabniki) 
elektronsko preko sistema UJPnet, ostalim poslovnim partnerjem pa v papirni 
obliki. V izpisih bodo upoštevani vsi izdani računi, ki bodo v računovodsko službo 
prejeti do 23. januarja 2023, in se nanašajo na leto 2022. Računovodska služba v 
sodelovanju s finančnimi službami uskladi terjatve s poslovnimi partnerji.

LP za 2022 za javni sektor
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• ČASOVNE RAZMEJITVE: nameni , za katere so bile oblikovane po 

ročnosti na dolgoročne in kratkoročne

2. OBVEZNOSTI: po zapadlosti in razlogi za neplačilo ,težave z 

nelikvidnostjo; razvrstitev po vrstah (poslovne 22-24, PAZI rtv

prispevek je obveznost v sk. 23- druge kratkoročne obveznosti iz 

poslovanja (dopis MF 22.10.2014!!!); finančne (dovoljenje 
ustanovitelja ali MF); do države, do delavcev in druge

 ČASOVNE RAZMEJITVE- PČS: kratkoročne in dolgoročne- razkriti 

namene, za katere so bile oblikovane in njihova poraba dolg. 

Rezervacij

 VIRI SREDSTEV: prejeta sredstva v upravljanje po ustanoviteljih in 

delitev presežka P nad O oz. O nad P

LP za 2022 za javni sektor
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3. VRSTE PRIHODKOV TER ODHODKOV ( po strukturi in po dejavnosti)

- Obrazložitev davčnega obračuna (pridobitna in nepridobitna 

dejavnost)

4. PRESEŽEK P NAD O OZ. O NAD P: razporeditev presežka prihodkov nad 

odhodki, vzroki za izkazovanje presežka odhodkov nad prihodki 

(nezadostna sredstva ustanovitelja, nastanek nepredvidenih stroškov, 

izpad prihodkov, negospodarno ravnanje, drugi vzroki )

RAZKRITI DRŽAVNO POMOČ – PRIHODKI – v nadaljevanju pojasnilo

LP za 2022 za javni sektor
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Računovodska obravnava poslovnih dogodkov v zvezi COVID-19 

pri PPU- RAZRITJA PRI VIŠINI PRIHODKOV

MF je izdalo okrožnico št. 450-130/2020/1 z dne 13.5.2020 

(občine, javne agencije, javni zavodi, ministrstva)

 V času krize sprejeti interventni ukrepi 

PKP1,PKP2,PKP3,PKP4,PKP5,PKP6 ,PKP7,PKP8 , PKP9 in PKP 10 –

ukrepi pomenijo dovoljeno državno pomoč v gospodarstvu 

uporabljajo SRS – obvezujoče ali to velja tudi za javni sektor?

 V tem primeru krize JA torej spoštovati SRS 11.35 – državne 

pomoči

 Problem obračunski in denarni tok, zato je MF podal 

Navodilo št. 410-89/2020/1 za neposredne proračunske 

uporabnike (samo denarni tok)

LP za 2022 za javni sektor

50



Računovodska obravnava poslovnih dogodkov v zvezi COVID-19 pri PPU -

nadaljevanje

 Slovenski inštitut za revizijo je pripravil Pojasnilo 1 k SRS 15, ki je objavljen v 

Uradni list RS, št. 63/2020 z dne 6. 5. 2020

 V pojasnilu 1 k SRS je državna podpora razvrščena med druge poslovne 

prihodke, ki skupaj s prihodki od prodaje tvorijo poslovne prihodke.

 Nadalje je naveden pogoj, da se državna podpora pripozna, »če obstaja 
sprejemljivo zagotovilo, da je organizacija izpolnila pogoje zanjo in da bo 

državna podpora tudi prejeta.«

LP za 2022 za javni sektor
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Računovodska obravnava poslovnih dogodkov v zvezi COVID-19 pri PPU -

nadaljevanje

 Kako PPU prejemajo to pomoč?

 Posebnost pri proračunskih uporabnikih je, da bodo javni zavodi ali javne 

agencije prejeli sredstva preko posrednikov (večinoma preko občin) – MF je 

izdalo posebno pojasnilo številka 410-89/2020/1- ta sredstva so poslovni 

prihodek, s katerimi se pokrivajo odhodki iz rednega poslovanja, a v 

izjemnih razmerah (za razliko od drugih prihodkov, ki vsebujejo neobičajne, 

redke poslovne dogodke, ki niso neposredno povezani s poslovanjem 

organizacije). Zato v nadaljevanju DJN navaja, »da se bodo državne 

pomoči evidentirale v sklopu poslovnih prihodkov (760) in ne drugih 

prihodkov, ki se evidentirajo v okviru podskupine 763 – drugi prihodki.«

LP za 2022 za javni sektor
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Računovodska obravnava poslovnih dogodkov v zvezi COVID-19 pri PPU -

nadaljevanje

 Razkritja državnih pomoči javni sektor

 Glede razkrivanja državnih pomoči (oziroma državnih podpor) pa je v 

pojasnilu SIR navedeno, da »zaradi izrednosti razmer epidemije COVID-19 se 

tudi prihodki iz državnih pomoči za zajezitev ali odpravo posledic COVID-19 

štejejo za prihodke pomembnih vrednosti in zato morajo vse organizacije v 

vseh pojasnilih k računovodskim izkazom, sestavljenim za poslovno leto, ki se 

konča po 13. marcu 2020, ločeno razkriti njihovo naravo (vrsto) in znesek.« 

To velja za vse organizacije.
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Računovodska obravnava poslovnih dogodkov v zvezi COVID-19 pri PPU -

nadaljevanje

 Kako bo pri poročanju za javni sektor?

 V pojasnilu DJR predvideva, da »bodo vsi prejemniki državne pomoči morali 

zagotavljati poročanja o prejetih sredstvih na podlagi ZIUZEOP«, zato 

predlaga uporabo analitičnih kontov za knjiženje, saj bodo ločene 

evidence pripomogle »k lažjemu pojasnjevanju razkritij teh prihodkov v 

letnem poročilu kot tudi pri morebitnih ostalih poročanjih.«
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Računovodska obravnava poslovnih dogodkov v zvezi COVID-19 pri PPU - nadaljevanje

 Knjiženje državnih pomoči javni sektor za izplačilo dodatkov  /71. člen in 39. čl. KPSJ-
sredstva zagotovi državni proračun)/

 Torej je pri refundaciji s strani ZZZS, tako kot pri občinah, kot izhaja iz pojasnila MF za 
sredstva za dodatka po ZIUZEOP in KPJS, šlo samo za posrednika oziroma agenta: 
»Občine so pri izplačilu sredstev za svoje posredne uporabnike proračuna samo 
posrednik oziroma agent. 

 Ob upoštevanju, da bodo občine sredstva iz državnega proračuna zaradi trajanja 
postopkov, z veliko stopnjo verjetnosti prejele šele po tem, ko bodo dodatki k plačam 
javnih uslužbencev pri posrednih uporabnikih proračuna že izplačani, bo občina tistim 
svojim posrednim uporabnikom proračuna, ki bodo imeli težave z likvidnostjo, založila 
sredstva.«. 

 Ta sredstva pa morajo posredni uporabniki proračuna evidentirati ob prilivu evidenčno 
po denarnem toku, med prejeta sredstva iz državnega proračuna (7400**), evidenčno 
knjiženje ob izplačilu dodatka zaposlenemu pa je na 400002 – dodatki za delo v 
posebnih pogojih.

 Eden od kontov za knjiženje prihodkov po načelu poslovnih dogodkov pa je 760801 
»Prihodki iz sredstev javnih financ zaradi COVID-19 po 71. členu«.

LP za 2022 za javni sektor
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Računovodska obravnava poslovnih dogodkov v zvezi COVID-19 pri PPU -

nadaljevanje

In kako to knjižijo OBČINE, ki so tudi upravičene do teh dodatkov?

 Priliv: prihodki prejeti iz državnega proračuna -7400…

 Izplačilo zaposlenim: med stroške plač 400002-dodatki za delo v posebnih 

pogojih

In kako to knjižijo občine, ki so posredniki ali pa so založile svoja sredstva zaradi 

likvidnosti PPU?

- Občina bo v skladu s 47.čl.Pravilnika o EKN izkazala kasneje kot zmanjšanje 

odhodkov ( v primeru založitve sredstev)

- Če ne bodo založile svojim PPU, bodo priliv iz državnega proračuna zapirali 

z vzpostavljeno terjatvijo do države; odliv iz TRR k PPU, pa bo zapiral 

vzpostavljene obveznosti do njih

LP za 2022 za javni sektor

56



KATERO LP ODDATI NA AJPES?

 Sestavljeno in še ne obravnavano na svetu  zavoda?

 Obravnavano na svetu zavoda in potrjeno s strani sveta zavoda?

 NA AJPES MORAMO ODDATI LP NE GLEDE NA TO, ALI IMAMO SKLEP SVETA 

ZAVODA ALI NE – ZAKONSKI ROK 2 MESECA PO KONCU KOLENDARSKEGA 

LETA

 V KOLIKOR SVET ZAVODA NE POTRDI PREDLAGANO LP,  SO MOŽNI KASNEJŠI 

POPRAVKI PO DATUMU 28.2. ….

LP za 2022 za javni sektor
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Fiskalno pravilo   - za leta 2020, 2021 in 2022 ga ne 

upoštevamo

 fiskalno pravilo govori o ugotovitvi presežka P nad O po denarnem toku, ki izhaja iz 

izkaza P in O po denarnem toku

 Za druge uporabnike EKN sta pomembna izkaza prejemki in izdatki v izkazu računa 

finančnih terjatev in naložb ter v izkazu računa financiranja

 Če ima določeni ali drugi uporabnik presežek O nad P po načelu denarnega toka, 

ne izračunava presežka po fiskalnem pravilu
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SVET ZAVODA

 Letno poročilo obravnava in sprejema svet 

zavoda

 Sklep o sprejetju letnega poročila in razdelitvi 

rezultata bodisi presežka prihodkov nad 

odhodki ali pa pokrivanje presežka odhodkov 

nad prihodki

 SKLEP O ODPISU TERJATEV
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PORABA VIRA KTO 985

 Določeni uporabniki najprej porabijo ugotovljeni presežek za 
kritje morebitnega presežka odhodkov nad prihodki iz 
preteklih let in šele preostanek lahko razporedijo za namene 
v skladu s področnimi predpisi (17. člen Pravilnika o 
razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih 
oseb javnega prava). 

 Presežek prihodkov se lahko na primer nameni za plačilo 
stroškov materiala in storitev, za investicije, za investicijsko 
vzdrževanje. 

 Zakon o zavodih določa, da sme zavod uporabiti presežek 

prihodkov nad odhodki le za opravljanje in razvoj dejavnosti.
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IZJAVA o oceni notranjega nadzora javnih financ

Zakonski predpisi:

 - Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02 in popravki

 Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ  za leto 2022 je  sestavni del poslovnega poročila

 Z njo PU oceni, kakšna je ustreznost vzpostavjenega sistema notranjega nadzora. Ta zajema 
kontrolno okolje, oceno tveganj, notranje kontrole, pretok informacij in notranje revidiranje. 
Predstojnik navede najpomembnejše ukrepe za izboljšave, ki jih je izvedel v preteklem letu in 
načrtuje ukrepe izboljpav za tekoče leto.

 Izjavo predloži v elektronski obliki na spletnem portalu Ajpesa, v aplikaciji SAPPrA,Zaključni računi.

 Pred pripravo izpolni samoocenitveni vprašanik, ki je sestavni del metodologije, ki pa ni namenje 
javni objavi, je pa sestavi del podporne dokumentacije. 

 Na spletni strani Urada RS za nadzor proračuna (UNP - Izjava o oceni notranjega nadzora javnih 
financ | GOV.SI je objavljena zadnja posodobljena različica damoocenitvenga vprašanika v 
wordovi in excelovi obliki. 

 Samoocenitev se lahko izvaja na ravni celotega PU ali po sektorjih – v tem primeru jih združi v 
skupen samoocenitveni vprašalnik in rezuktate prevede v Izjavo.

LP za 2022 za javni sektor
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SESTAVA DAVČNEGA OBRAČUNA ZA 
2022

 Zakonska podlaga

 Računovodski in davčni vidik ugotavljanja prihodkov in odhodkov

 Ugotavljanje davčne osnove

 Uveljavljanje davčnih olajšav

 Rok in način oddaje

LP za 2022 za javni sektor
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ZAKONSKE PODLAGE - DDPO

Zakon o davku od dohodkov pravnih oseb – ZDDPO-2 (Uradni list RS, št. 
117/06, 56/08, 76/08, 5/09, 96/09, 43/10, 59/11, 24/12, 30/12, 94/12, 81/13,
50/2014, 23/2015, 82/2015, 63/2016,69/17,68/18, 66/2019, 157/21)

Zakon o davčnem postopku – ZDavP-2 (Uradni list RS, št. 13/11 UPB 4, št. 
32/12, 94/12, 68/2016, 66/2019)

 Postopek pobiranja davka od dohodkov pravnih oseb (členi 354. do 383 g)

Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja

Pravilnik o izvajanju Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb (Uradni 
list RS, št. 60/07, 55/13, 92/2015, 40/2016)

Pravilnik o uveljavljanju davčnih olajšav za vlaganja v raziskave in razvoj 
(Uradni list RS, št. 138/06, 75/12)

Uredba o davčni regijski olajšavi za raziskave in razvoj (Uradni list RS, 
št.110/07, 30/12-Zdoh-2J in 30/12 – ZDDPO-2H)

Obvestilo o uveljavitvi in začetku uporabe davčne regijske olajšave za 
raziskave in razvoj (Uradni list RS, št. 90/07)

Pravilnik o priznani obrestni meri (Uradni list RS, št. 141/06 in 52/07)

Pravilnik o transfernih cenah (Uradni list RS, št. 141/06, 4/12)

Pravilnik o opredelitvi pridobitne in nepridobitne dejavnosti (Uradni list RS, 
št.109/07 in  68/09, 137/21)
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ZAKONSKE PODLAGE -nadaljevanje

Pravilnik o obrazcu za obračun davčnih odtegljajev od plačil dohodkov 
rezidentov in nerezidentov in načinu predložitve obrazca davčnemu 
organu (Uradni list RS, št. 138/06, 117/08, 50/10)

Pravilnik o obrazcih zahtevkov za uveljavitev ugodnosti iz mednarodnih 
pogodb o izogibanju dvojnega obdavčevanja (Uradni list RS, št. 141/06)

Pravilnik o davčnem obračuna DDPO (Uradni list RS, št. 83/2014, 101/2015) 

Uredba o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz 
delovnega razmerja (Uradni list RS, št. 140/06, 76/08)

Uredba o kriterijih in pogojih ter načinu uveljavljanja spodbud za 
zaposlovanje in davčne olajšave za investiranje v Pomurski regiji v obdobju 
2010 do 2015 (Uradni list RS, št. 3/10 in 31/13)

Uredba o dodeljevanju regionalnih državnih pomoči –dec.2014

Uredba o karti regionalnih pomoči za 2014-2020

SRS 2016 (Uradni list RS, št.95/16, s spremembami)

Zakon o dohodnini (Zdoh-2; Uradni list RS, št. 117/06 s spremembami)

Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2; Ur. l. RS, št. 96/12, 
39/12, 102/15 )
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Davka ne plačujejo 
OPROŠČENI ZAVEZANCI (9. člen)

Zavod, društvo, ustanova, verska skupnost, politična stranka,

zbornica, reprezentativni sindikat, če:

Je ustanovljen v skladu s posebnim zakonom za opravljanje

neprid. dejavnosti

Dejansko poslujejo v skladu z namenom ustanovitve in delovanja

Razen za pridobitno dejavnost

Izjema javni zavod, za zagotavljanje obveznih rezerv nafte in

njenih derivatov po zakonu, ki ureja blagovne rezerve

Obveznost oddaje davčnega obračuna (356. člen Zdavp-2)

Veza – splošni del ODDPO
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Davka ne plačujejo OPROŠČENI ZAVEZANCI 

(nadaljevanje)

Minister za finance podrobno opredeli nepridobitno/pridobitno dejavnost

(pravilnik Ur. l. 109/07 in 68/09):

 Pridobitna dejavnost za pridobivanje dobička

 Konkurenca z drugimi osebami

 Vrsta pravne osebe

 Prihodki in sorazmerni stroški nepridobitne dejavnosti SE IZVZAMEJO iz

davčne osnove – torej v davčno osnovo le PRIDOBITNA DEJAVNOST

 Pojasnilo DURS, št. 4200-197/2009-2, 22.3.2010; št. 4200-26/2010-2, 26.3.2010
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Dohodki iz nepridobitne dejavnosti po pravilniku 3. in 
3.a čl. – vpis v z.št.2.1.- sprememba u.l.137/21 (velja 

od 1.1.2022 dalje)

Donacije – dohodki v denarju in naravi – brez obveznosti protistoritve oz. plačila;

Izkupiček od prodaje odpadkov in materiala za recikliranje;

Članarine – obvezni prispevki članov v denarju;

Volila in dediščine;

Obresti za sredstva in vezane vloge – naložene v okviru sistema enotnega zakladniškega 
računa države oz. občin;

Sredstva za izvajanje javne službe iz javnofinančnih virov - razen pri javnih zavodih – lekarnah, 
če izvzem teh sredstev, vključno ob uporabi ene od možnosti priznavanja odhodkov iz 27. 
člena ZDDPO-2, vpliva na trgovino med državami članicami in izkrivlja ali bi lahko izkrivljal 
konkurenco;

Namenska javna sredstva - razen pri javnih zavodih – lekarnah, če izvzem teh sredstev, 
vključno ob uporabi ene od možnosti priznavanja odhodkov iz 27. člena ZDDPO-2, vpliva na 
trgovino med državami članicami in izkrivlja ali bi lahko izkrivljal konkurenco.;

Bančne obresti na transakcijskih računih;

Obresti na vezane vloge do 1.000 EUR;

Posebne določbe za javne sklade.
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Dohodki iz nepridobitne dejavnosti po pravilniku 

3. in 3.a čl. – vpis v z.št.2.1.- sprememba 

u.l.137/21 (velja od 1.1.2022 dalje)
 Novi odstavek

 »(3) Šteje se, da izvzem sredstev iz šeste in sedme alineje prvega odstavka tega 
člena, vključno ob uporabi ene od možnosti priznavanja odhodkov iz 27. člena 
ZDDPO-2, vpliva na trgovino med državami članicami in izkrivlja ali bi lahko 
izkrivljal konkurenco, če je zaradi njune uporabe razlika v davku pri zavezancu 
višja od zneska 200.000 eurov v kateremkoli obdobju treh zaporednih 
proračunskih let.

 (4) Če zavezanec presega znesek in izpolni pogoj iz prejšnjega odstavka, mora 
sredstva iz šeste in sedme alineje prvega odstavka tega člena (v nadaljnjem 
besedilu: sredstva), zaradi katerih presega znesek iz prejšnjega odstavka, 
vključiti v davčno osnovo kot pridobitne dohodke v skladu s tem pravilnikom in 
ZDDPO-2, pri tem pa ne sme priti do dvakratne vključitve sredstev. Zavezanec 
sredstva vključi v davčno osnovo davčnega obdobja, v katerem presega 
znesek in izpolni pogoj. Zavezanec v davčno osnovo vključi le sredstva 
davčnega obdobja, v katerem presega znesek, v delu, ki povzročijo preseganje 
zneska iz prejšnjega odstavka.«.
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Dohodki iz pridobitne dejavnosti – 4. čl. – vpis v z.št. 4 

Sredstva za opravljanje javne službe, ki ne izvirajo iz javnofinančnih virov – doplačila 

uporabnikov storitev;

Bančne obresti, razen na trans. računih;

Obresti na vezane vloge nad 1.000 EUR letno;

Dividende in dividendam podobni dohodki;

Vsakršni dohodki od prodaje blaga in storitev;

Najemnine;

Dohodki, od prodaje osnovnih sredstev;

Plačila članov in nečlanov za udeležbo na prireditvah, delovnih in družabnih srečanjih, 

ki jih organizira zavezanec;

Dohodki od srečelovov in podobnih iger, ki jih organizira zavezanec.
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ODHODKI – 29.člen

➢ PRIZNANI ODHODKI - potrebni za pridobitev prihodkov, ki so

obdavčeni po tem zakonu (splošno pravilo)

➢ NEPRIZNANI ODHODKI – kriteriji:

▪ niso neposreden pogoj za opravljanje dejavnosti in niso posledica 

opravljanja dejavnosti

▪ imajo značaj privatnosti

▪ niso skladni z običajno poslovno prakso

“če niso običajni pri poslovanju glede na pretekle izkušnje in v 

primerjavi z drugimi dejavnostmi ter dejstvi ali okoliščinami”
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Določanje odhodkov, ki se nanašajo na nepridobitno dejavnost- vpis v zap. Št. 6.1. 

obrazca DDPO

 Delitev odhodkov med pridobitno in nepridobitno dejavnostjo na podlagi:

- Stroškovnih mest: delitev dejanskih stroškov + izvzem sorazmernega dela 

stroškov

- Določitev vrednostnega razmerja med pridobitno in nepridobitno 

dejavnostjo

LP za 2022 za javni sektor
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Razmerje med  prihodki iz pridobitne dejavnosti in vsemi prihodki :  v  %                                     

prihodki iz pridobitne dejavnosti

koeficient    =               ____________________________

vsi prihodki

V davčnem izkazu prikažemo le obdavčljive prihodke in sorazmeren del odhodkov.

Odhodki izkazani v davčnem obračunu = vsi odhodki * koeficient

Izračun nepridobitnih odhodkov v % = (Vsi odhodki X Izračunani delež 
nepridbitnih prihodkov)
100
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Nepriznani odhodki – 30.člen

➢ dohodki, ki so podobni dividendam, vključno s prikritim izplačilom dobička;
6.12(fizičnim osebam)

➢ odhodki za pokrivanje izgub iz preteklih let 6.13

➢ stroški, ki se nanašajo na privatno življenje (6.14 naslednja prosojnica),

➢ stroški prisilne izterjave davkov ali drugih dajatev; 6.15

➢ kazni, ki jih izreče pristojni organ; 6.16

➢ davki, ki jih je plačal družbenik kot fizična oseba; 6.17

➢ DDV, ki ga zavezanec v skladu z zakonom, ki ureja DDV, ni uveljavil kot odbitek
vstopnega davka, 6.17

➢ obresti ( od nepravočasno plačanih davkov ali drugih dajatev; od posojil,
prejetih od oseb, ki imajo sedež v državah z ugodnejšim davčnim režimom) 6.18;
6.19

➢ donacije 6.20

➢ podkupnine 6.21
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Stroški, ki se nanašajo na privatno življenje 

 Lastnikov oziroma povezanih oseb

 Drugih oseb, razen stroškov za zagotavljanje bonitet 

in drugih izplačil v zvezi z zaposlitvijo, če so 

obdavčeni po Zdoh-2

 Tovrstni stroški priznani, če gre za odplačno uporabo

 Nepriznani sorazmerno uporabi za privatni namen

 Veza ODDPO 6.14, 6.14.1, 6.14.2
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DELNO PRIZNANI ODHODKI – 31.člen

➢ Kot odhodki se priznajo v višini 60% - 40% davčno nepriznan:

▪ stroški reprezentance;

▪ stroški nadzornega sveta oziroma drugega organa, ki opravlja zgolj funkcijo
nadzora.

➢ Za stroške reprezentance se štejejo stroški za pogostitev, zabavo ter
darila (z logotipom ali brez) ob poslovnih stikih zavezanca s poslovnimi
partnerji (pojasnilo DURS št. DT4200-38/2008, 1.4.2008);

➢ Darila : pojasnilo DURS, št. 4210-195/2010, 15.12.2010

➢ Veza ODDPO- 6.24 in 6.25
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Amortizacija 33.člen

➢ se kot odhodek prizna v obračunanem znesku z uporabo metode
enakomernega časovnega amortiziranja

➢ predpisane najvišje letne amortizacijske stopnje (amortizacijske stopnje
pred začetkom uporabe ZDDPO-2)

➢ Presežni znesek amortizacije se kot odhodek prizna v naslednjih
davčnih obdobjih

➢ Ločeno se lahko amortizirajo deli gradbenih objektov (6%) in deli
opreme (33,3%)

➢ veza DDPO 6.27 in 7.6.

➢ Osnovna sredstva z življenjsko dobo daljšo od enega leta in katerega
posamična nabavna vrednost ne presega 500 EUR, se lahko kot
ODHODEK prizna odpis celotne vrednosti ob prenosu v uporabo.

➢ Pojasnilo DURS: št.: DT4212-43/2008-0112-10, 17.10.2008

➢ Veza ODDPO 6.28 in 7.7

➢ Veza ODDPO 6.29 in 7.8
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Plače in druga izplačila v zvezi z zaposlitvijo – 35.člen

➢ Plače, nadomestila plače, druga izplačila v zvezi z zaposlitvijo

(bonitete) se priznajo v obračunanem znesku

➢ Regres za letni dopust, jubilejne nagrade, odpravnine ob

upokojitvi, solidarnostne pomoči, povračila stroškov v zvezi z

delom ter povračila na službenem potovanju se priznajo v

obračunanem znesku

➢ Paziti izplačilo prispevkov za socialno varnost za poslovodenja

lastnika enoosebne družbe, v primeru zavarovanja po

zavarovalni osnovi 040 – Pojasnili DURS: št. 4251-2597/2011-3,

23.9.2011 in št. 4251-3768/2011-2, 14.12.2011

➢ Veza ODDPO 6.33, 6.34., posredno 6.22
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Davčna obravnava premij za KAD

 Glede na možnosti izzuzetja odhodkov iz nepridobitne dejavnosti, morajo PPU 
(9.čl) izvzeti na naslednji način:

1. Zavezanci, ki izvzemajo dejanske stroške oziroma odhodke nepridobitne dejavnosti, 
najprej v polju 6.22 davčnega obračuna izvzamejo odhodke iz naslova kolektivnega 
dodatnega pokojninskega zavarovanja v celotnem znesku, nato pa iz preostalih, še 
ne izvzetih odhodkov, v polju 6.1 izvzamejo odhodke iz naslova nepridobitne 
dejavnosti.

2. Zavezanci, ki izvzemajo stroške oziroma odhodke nepridobitne dejavnosti v deležu, 
najprej v polju 6.22 davčnega obračuna izvzamejo odhodke iz naslova kolektivnega 
dodatnega pokojninskega zavarovanja v celotnem znesku, nato pa preostale, še ne 
izvzete odhodke pomnožijo z deležem nepridobitnih prihodkov v celotnih prihodkih 
in dobljen znesek izvzamejo v polju 6.1 davčnega obračuna.

In 

 ne smejo uveljavljati kot davčno olajšavo po 58. členu ZDDPO-2, v polju 15.12 
davčnega obračuna.
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Rezervacije 20.člen

➢ Kot odhodek se ob oblikovanju rezervacij prizna 60 % oblikovanih

rezervacij

➢ Za rezervacije štejejo:

▪ Rezervacije za dana jamstva ob prodaji proizvodov in opravitvi storitev

▪ Rezervacije za reorganizacijo

▪ Rezervacije za pričakovane izgube iz kočljivih pogodb

▪ Rezervacije za pokojnine, jubilejne nagrade in odpravnine ob upokojitvi
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Nadaljevanje - rezervacije

▪ Pogojne dolgoročne obveznosti se ne štejejo za

rezervacije

▪ V trenutku porabe se povečajo davčno priznani

odhodki za 50% nepriznanih odhodkov ob oblikovanju

▪ V trenutku odprave se davčno priznani prihodki

zmanjšajo za nepriznane odhodke ob oblikovanju

▪ IZJEMA od 1.1.2014: dolgoročne rezervacije za

odpravine ob upokojitvi

• 15.a člen ZDDPO (Ur.l. 82/2015) - aktuarski dobički in izgube se v davčno osnovo

vključijo ob smiselni uporabi pogojev iz 20. člena ZDDPO-2

 Veza ODDPO 2.2, (2.3), 6.6, 7.1, 11.5, 11.6
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Prevrednotenje terjatev –
21.člen

➢ Odhodki zaradi prevrednotenja terjatev zaradi oslabitve se priznajo v
obračunanih zneskih, vendar znesek ne sme presegati nižjega od
naslednjih zneskov:

▪ Zneska, ki je enak aritmetični sredini v preteklih treh davčnih obdobjih
dejansko odpisanih terjatev

▪ Zneska, ki predstavlja 1 % obdavčljivih prihodkov davčnega obdobja

➢ Odhodki, ki niso priznani ob prevrednotenju, se priznajo ob odpisu celote
ali dela terjatev, ki niso bile poplačane (odpis pod zakonsko določenimi
pogoji)

➢ Odprava oslabitve – izvzem iz prihodkov v višini nepriznanega odhodka

➢ Odhodki prevrednotenja terjatev zaradi spremembe valutnega tečaja se
priznajo kot odhodek v celoti.

➢ Veza ODDPO 2.4, 6.7, 7.2, banke 6.9
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Odpis terjatev – 21.člen

➢ Odpis terjatev je priznan kot odhodek na podlagi 

▪ pravnomočnega sklepa sodišča o zaključenem stečajnem postopku

▪ pravnomočnega sklepa sodišča o potrditvi prisilne poravnave v delu, v
katerem terjatve niso bile poplačane

▪ Neuspešno zaključenega izvršilnega postopka sodišča

▪ Če zavezanec dokaže, da bi stroški sodnega postopka presegli znesek
poplačila terjatev oz. da so bila opravljena vsa dejanja, ki bi jih opravil s
skrbnostjo dober gospodarstvenik, za dosego poplačila terjatev.

➢ Povečanje davčne osnove, če se odpis ne opravi pod zgoraj navedenimi pogoji
in je bil predhodno priznan odhodek iz prevrednotenja terjatev

▪ Mnenje DURS št. 4200-155/2007, 11.6.2008 – točka 4.

➢ Veza 7.2., 12.8

➢ Od 1.1.2022 dalje je odpis terjatev priznan kot odhodek za vse priznane terjatve,
ki jih je zavezanec prijavil v postopku prisilne poravnave oziroma stečajnem
postopku, kriteriji za davčno priznan odpis ostajajo enaki
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Prevrednotenje finančnih naložb – 22.člen

➢ Odhodki zaradi oslabitve kratkoročnih in dolgoročnih finančnih
naložb in inštumentov se ne priznajo (priznajo se ob odtujitvi,
zamenjavi ali drugačni poravnavi oz. odpravi fin. naložbe)

➢ Odhodki zaradi prevrednotenja fin. naložb oz. fin. inštrumentov
izmerjenih po pošteni vrednosti prek poslovnega izida se priznajo
kot odhodek

➢ Odhodki zaradi oslabitve posojil, vrednoteni po metodi odplačne
vrednosti, pri banki se priznajo kot odhodek do višine, ki jo določa
zakon, ki ureja bančništvo

➢ Paziti na spremembo SRS 3 (Ur.l. RS 119/2008)

➢ Pojasnilo 1 k SRS 3 – oslabitev finančnih naložb

➢ Veza ODDPO 2.4, 6.8, 7.3
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Ni boniteta, davčno priznan odhodek 

 Ugodnosti manjših vrednosti, ki jih delodajalec zagotavlja vsem 
delojemalcem pod enakimi pogoji

 Dopolnilno izobraževanje, ki je v zvezi s poslovanjem delodajalca

 Plačila delojemalca za zdravstvene preglede v skladu z zakonom, ki 
ureja varnost in zdravje pri delu

 Plačila cepljenja delojemalcev,…

 Plačila delodajalcev za nesreče pri delu

 Uporaba parkirnega prostora, ki ga delodajalec zagotovi delojemalcu

 Uporaba računalniške opreme

 Do sedaj naštete ugodnosti: davčno priznan odhodek, ni pa bonitete 

 kljub temu glejte pojasnilo DURS, št. 4200-91/2007,9.11.2007

 Darilo otroku delojemalca v mesecu decembru, ki ne presega 42 EUR, 
do starosti 15 let  (pojasnilo DURS: ŠT. 4200-154/2007-2, 20.12.2007 – gre 
za boniteto po stopnji O%, davčno priznan odhodek
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Davčna izguba – 36.člen in 37. člen

➢ presežek odhodkov nad prihodki v davčnem obračunu

➢ pokrivanje izgube možno v naslednjih davčnih obdobjih

➢ Največ v višini 50% davčne osnove davčnega obdobja

➢ pravica ugasne v primeru spremembe lastništva za več kot 
50 % (2 leti pred spremembo ne opravlja dejavnosti ali 
bistveno spremeni dejavnost)

➢ Posebna določba (nevključitev prihodkov v davčno 
osnovo zaradi prenehanja obveznosti v postopku  prisilne 
poravnave) – izguba pravice do pokrivanja davčne 
izgube iz preteklosti v znesku teh obveznosti

➢ Dopustno pokrivanje izgub od leta 2000 do 2006

➢ Veza ODDPO 15.3
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Davčne olajšave 

 OLAJŠAVA ZA VLAGANJE V RAZISKAVE IN RAZVOJ (55. člen)

➢ 100 % olajšave za vlaganje v raziskave in razvoj

▪ Notranje raziskovalno – razvojne dejavnosti 

▪ (nakup opreme)

▪ Nakup raziskovalno – razvojnih storitev 
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Davčne olajšave -Vlaganje v raziskave in razvoj - nadaljevanje

➢ Vlaganje v raziskave in razvoj je potrebno opredeliti v poslovnem 
načrtu in v posebnem razvojnem projektu ali v programu.

➢ Olajšave se lahko prenesejo v naslednja davčna obdobja – pet let.

➢ vlaganje iz finančnih sredstev proračuna RS in iz EU – ni olajšav

➢ Če imajo sredstva naravo nepovratnih sredstev – ni olajšav

➢ Pojasnilo DURS, št. 4200-240/2011, 16.3.2011

➢ Veza ODDPO 15.6 in za pretekla obdobja 15.7
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Davčne olajšave -

nadaljevanje

OLAJŠAVE ZA INVESTIRANJE  - 55.a člen

 40% investiranega zneska v opremo in v neopredmetena sredstva, tudi za finančni najem vendar 
največ v višini davčne osnove

 Za opremo se NE šteje: 

 pohištvo in pisarniška oprema, razen računalniške opreme

 Motorna vozila, razen osebnih avtomobilov  na hibridni ali električni pogon, avtobusov na 
hibridni ali električni pogon in avtobusov ter tovornih motornih vozil z motorjem, ki ustreza 
najmanj emisijskim zahtevam EURO VI

 Pojasnilo DURS: št. 4200-105/2008, 29.7.2008; št. 423-160/2008, 20.8.2008; št. 4200-22/2009, 
19.1.2009,4200-1480/2013 z dne 28.2.2014(veza 4200_28/2010 z dne 23.2.2010)-celotni znesek 
olajšave vendar mora za pridobitno dejavnost se uporabljati –dokazati!

 Pojasnilo MF, 421-212/2009/2,7.1.2010

NOVO ZA LETO 2020 IN VELJA ŠE LETO 2022: OSNOVO SI LAHKO ZNIŽAMO SAMO ZA 63% DAVČNE OLAJŠAVE
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Olajšave za investiranje -

nadaljevanje

 Za neopredmetena sredstva se NE štejejo:

 Dobro ime in

 Stvarne pravice na nepremičninah ter druge podobne 

pravice 

 Neizkoriščeni del možno koristiti v naslednjih petih davčnih obdobjih

 Povečanje DO v primeru odtujitve prej kot v 3 letih po letu vlaganja

 Odtujitev tudi prenehanje zavezanca, začetek stečajnega ali 
likvidacijskega postopka, pri lizingu izguba pravice do uporabe opreme. 

 Veza ODDPO 15.8., 12.1
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NOVA OLAJŠAVA 2022

 uvaja se olajšava za vlaganja v digitalni in zeleni prehod v višini 40 % 

vlaganj,

• Kot vlaganja v digitalni in zeleni prehod so mišljena vlaganja v:

• računalništvo v oblaku, umetno inteligenco in velepodatke;

• okoljsko prijazne tehnologije, čistejši, cenejši in bolj zdrav javni in zasebni 

transport, razogljičenje energijskega sektorja, energijsko učinkovitost stavb, 

uvajanje drugih standardov za klimatsko nevtralnost,

• olajšava pa se izključuje z investicijsko in RR olajšavo.
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Davčne olajšave - Olajšava za 

zaposlovanje – 55.b člen

 Nova zaposlitev osebe, mlajše od 29 let ali osebe, starejše od 55 let, ki 

je bila pred zaposlitvijo 6 mesecev prijavljena na Zavodu in zadnjih 24 

mesecev ni bila zaposlena pri tem zavezancu;

 55% plače te osebe;

 Pogoj – povečanje skupno število zaposlenih v davčnem obdobju : 

število zaposlenih na zadnji dan davčnega obdobja višje, kot je 

povprečje 12 mesecev v tem davčnem obdobju;

 Zaposleni za določen čas se ne upoštevajo

 Olajšava se izključuje z olajšavo za invalide, in olajšavami za 

zaposlovanje po ZRPPR.

 Veza ODDPO 15.18
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Olajšave za zaposlovanje  -

nadaljevanje
Samo za zaposlovanje INVALIDOV (56. člen)

Zmanjšanje davčne osnove v višini:

➢ 50 % bruto plač zaposlenih invalidnih oseb

➢ 70 % plač zaposlene osebe, ki ima 100 % telesno okvaro 

➢ 70 % plač zaposlene gluhe osebe

➢ Ali 70% plač invalidnih oseb nad kvoto

➢ Pri bruto plači se ne upoštevajo prispevki delodajalca (16,1% in 

ne RLD)

➢ Veza ODDPO 15.10
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Davčne olajšave -

nadaljevanje
Olajšava za IZVAJANJE PRAKTIČNEGA DELA v strokovnem 

izobraževanju (57. člen)

 Vajenci, dijaki, študentje po učni pogodbi za izvajanje 
praktičnega dela v strokovnem izobraževanju –znižanje 
davčne osnove največ do 80 % povprečne mesečne plače 
zaposlenih v Sloveniji za vsak mesec izvajanja praktičnega 
dela. 

 Velja samo za plačilo za opravljeno delo, ne pa za povračila 
stroškov prevoza in prehrane

 Veza ODDPO 15.11
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Davčne olajšave –
nadaljevanje

Olajšava za PROSTOVOLJNO DODATNO POKOJNINSKO ZAVAROVAJE (58. 
člen)

 Zavezanec, 

- ki financira pokojninski načrt kolektivnega zavarovanja in

- premije prostovoljnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, delno 
ali v celoti plača v korist delojemalcev 

lahko uveljavlja  davčno olajšavo, največ do zneska, ki je enak 24 % 
obveznih prispevkov za PIZ za delojemalca – zavarovanca in ne več 
kot  2.903,66 EUR letno, vendar največ do višine davčne osnove 
davčnega obdobja. 

 Zavezanec, ki plačuje premije za dodatno PIZ za javne uslužbence po 
ZKDPZJU ne more uveljavljati davčne olajšave za plačane premije, ker 
se ne plačujejo v skladu z ZPIZ-2.

 Veza ODDPO 15.12
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Davčne olajšave - nadaljevanje

OLAJŠAVA ZA DONACIJE (59. člen)

➢ 1% obdavčenega prihodka za humanitarne, invalidske, 
socialno varstvene, dobrodelne, znanstvene, vzgojno 
izobraževalne, zdravstvene, športne, kulturne, ekološke, 
religiozne in splošno koristne namene in

➢ 3,8% za donacije za vrhunski šport   15.15

➢ 0,2 % obdavčenega prihodka prostovoljnim društvom – lahko 
koristi n naslednjih 3 davčnih obdobjih

➢ Velja tudi za izplačila v države Evropskega gospodarskega 
prostora, pa niso članice EU

➢ Ni mogoče v države, s katerimi ni zagotovljena izmenjava 
informacij – seznam držav objavi minister, pristojen za finance  

➢ Znesek izplačil političnim strankam, ki je enak trikratni 
povprečni mesečni plači / zaposlenega pri zavezancu, 
vendar največ do davčne osnove davčnega obdobja

➢ Veza ODDPO 15.13, 15.14 in 15.15
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PRENOS DAVČNIH OLAJŠAV

 Vlaganje v raziskave in razvoj (100 %)in investiranje v OOS (40 %) –prenos v 

naslednja pet letna davčna obdobja in 

 0,2 % od DPP donacije –prenos v naslednja tri letna davčna obdobja.

 Donacija za odpravo posledic epidemije –prenos v naslednja tri letna 
davčna obdobja.

 Vse ostale olajšave se ne prenašajo, če je davčna osnova prenizka 

oziroma je negativna.
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VPLIV NA DAVČNO OSNOVO 2022

 Znižanje davčne osnove je maksimalno za 63 % oziroma 37 % davčne 

osnove je osnova za obdavčitev.

 1.pokrivanja izgube iz preteklih let (do višine 50 % davčne osnove) in

 2.uveljavljanja davčnih olajšav (vrstni red ??).
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DAVČNA OSNOVA

 NV opreme = 100.000 € (40 % = 40.000 € davčna olajšava). Nepokrita 

davčna izguba = 10.000 €. Pozitivna razlika med DPP in DPO = 30.000 € je 

davčna osnova. Vrstni red črpanja??

 Olajšave lahko koristimo za 18.900 € (63 % od 30.000)- davčne osnove za 

koriščenje olajšav) = 9.450 € 50% (davčna izguba) in 9.450 € (delno 

investicijska olajšava od 40.000€) 

 Je osnova za davek 11.100 € (37 % davčne osnove) x 19 % = 2.109 € 

(davek). 2.109 € / 30.000 € x 100 = 7,03 % (efektivna davčna stopnja).

 ali 30.000 € x 7,03 % = 2.109 €.

 VRSTNI RED ČRPANJA OLAJŠAV bo pomemben
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DAVČNA OSNOVA

 Prenos olajšav v naslednje leto:

 550 € (prenos nepokrite davčne izgube) + 30.550€ (neizkoriščena 

investicijska olajšava) = 31.100 € (odvisno od davčne osnove v letu 2022). 
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Davčna stopnja

 19% za leto 2022

 akontacija za 2023 v višini 19%
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 Tehnika oddajanja: preko e davkov

 Rok za oddajo davčne bilance: 31.3.2023 na FURS - ODDAJA SAMO V 
ELEKTRONSKI OBLIKI- direktno na e davkih in ne preko programa Silvester
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OBVEZNA POROČANJA OB ZAKLJUČKU LETA - JS

USKLAJEVANJA: 

- IOP OBRAZCI

31.10.2022 OZ. DATUM, KI SI GA SAMI DOLOČIMO

- USKLAJEVANJE PO 37.ČL. 

ZR

5.2.2023

- POROČILO O POPISU JANUAR 2023

IZRAČUN NOVEGA 

ODBITNEGA DELEŽA ZA DDV

DO 31.1.2023 UGOTVITEV DOKONČNEGA ODBITNEGA 

DELEŽA DDV ZA LETO 2021  IN MOREBITNE RAZLIKE 

KNJIŽITI PO STANJU 31.12.2021

LP 2022

AJPES, PRISTOJNO 

MINISTRSTVO ALI MF

28.2.2023

PREMOŽENJSKA BILANCA DO 30.3.2023 NA AJPES

OBVESTILA DELAVCEM ZA 

LETO 2022

- DOHODNINA 31.1.2023

- PISNI OBRAČUN 

PREJEMKOV

31.1.2023
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NOVOSTI PRI SESTAVI LP 2022

 Davčni obračun 2022: Upoštevati spremembe Pravilnika o pridobitni 

in nepridobitni dejavnosti iz leta 2009 (sprememba v u.l.137/21 velja 

za leto 2022)

Olajšave –enake kot v letu  in dodane nove - investicijsko olajšava 

lahko zniža davčno osnovo samo za 63% izračunane olajšave

LP za 2022 za javni sektor

103



ARHIVIRANJE

Knjigovodske listine se hranijo-
OMEJENI ROK:

2 leti:

 prodajni in kontrolni bloki,

 pomožni obračuni in podobne knjigovodske 
listine.

3 leta:

 knjigovodske listine plačilnega prometa (plačilni 
nalogi).

5 let:

 knjigovodske listine na podlagi katerih se knjiži,

 z zakonom določene listine,

 pomožne knjige.

10 let:

 glavna knjiga in dnevnik.

Knjigovodske listine se hranijo -
TRAJNO:

 kupoprodajne pogodbe za 
nepremičnine

 letna poročila,

 končni obračuni plač zaposlenih,

 izplačilne liste za obdobja, za 
katera ni končnih obračunov plač.

 odločbe upravnih in sodnih 
organov,

 revizijska poročila,

 zapisniki o uničenju računovodske 
dokumentacije po prenehanju roka 
hrambe ali drugih razlogov.
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Ne glede na zgoraj navedene roke hranjenja se knjigovodske listine, zaradi 

potreb EU, davčnih predpisov ter drugih dogovorov po pogodbah, lahko hranijo 

daljše časovno obdobje.

Pri računalniškem obravnavanju podatkov se hrani tudi zbirka listin o ustreznih 

računalniških programih, ki omogoča kasnejše preverjanje. 

Čas hrambe te zbirke je odvisen od časa hrambe knjigovodskih listin.



POMEMBNO PRI NAČRTOVANJU ZA 

LETO 2023
• Zakon o minimalni plači – nova višina znana januarja 2023 na predlog ministra za delo

• Nova višina najnižje osnove za plačilo prispevkov in odmerni procent  60% 
odPPokt2022  od 1.1.do 28.2.2023 in 1.3. do 31.12.2023  

• Redna delovna uspešnost v višini 2%, 2 osnovni plači JU dec 2022

• Uskladitev zneskov v skladu z Dogovorom (prehrana 2x letno, ostali 1x letno)

 Prenova Rek obrazec od 1.1.2023

 Oddaja  refundacij na ZZZS samo elektronsko preko e vem ali spot

• Dogovor o ukrepih na področju plač in drugih prejemkov za leti 2022 in 2023

• Sprememba ZSPJS –nova plačna lestvica 1.4.2023

• Sprememba zakona o dohodnini

• Javni delavci: Višji regres za letni dopust velja samo za javne uslužbence ne pa za 
udeležence javnih del, ker nimajo statusa javnih uslužbencev (plačilo za delo glede 
na raven strokovne izobrazbe in posebna pogodba o zaposlitvi)
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POVZETEK DDPO: Spremembe ZDDPO za 

leto 2022: 
• stroški reprezentance in nadzornega odbora bi naj bili priznani v višini 60 % stroškov (do 

31.12.2021 - 50 %),

• oblikovanje rezervacij za pokojnine, oblikovanje rezervacij za jubilejne nagrade in oblikovanje 

rezervacij za odpravnine ob upokojitvi se v obdobju od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2026 prizna v višini 

100 %,

• uvaja se olajšava za vlaganja v digitalni in zeleni prehod v višini 40 % vlaganj,

• olajšava za izvajanje praktičnega dela v strokovnem izobraževanju se zvišuje iz sedanjih 20 na 

80 % povprečne mesečne plače zaposlenih v Sloveniji, drugače pa je določena vsebina 

olajšave za zaposlovanje, in sicer zavezanec lahko uveljavlja olajšavo, če zaposli osebo v 

poklicu, za katere na trgu dela ni iskalcev zaposlitve,

• omejitev olajšave za donacije se zvišuje iz sedanjih 0,3 na 1 % prihodkov,

• uvaja se dodatna olajšava za vlaganja v vrhunski šport do zneska v višini 3,8 % prihodkov.
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Spremembe ZDDPO za leto 2022 -

nadaljevanje:  

• Kot vlaganja v digitalni in zeleni prehod so mišljena vlaganja v:

• računalništvo v oblaku, umetno inteligenco in velepodatke;

• okoljsko prijazne tehnologije, čistejši, cenejši in bolj zdrav javni in zasebni transport, 
razogljičenje energijskega sektorja, energijsko učinkovitost stavb, uvajanje drugih 
standardov za klimatsko nevtralnost,

• olajšava pa se izključuje z investicijsko in RR olajšavo.

• Del sprememb se nanaša na ukrepe, ki naslavljajo posledice krize zaradi 
covida-19, del pa se nanaša na prenos evropskih direktiv.

• Od 1.1.2022 dalje je odpis terjatev priznan kot odhodek za vse priznane 
terjatve, ki jih je zavezanec prijavil v postopku prisilne poravnave oziroma 
stečajnem postopku, kriteriji za davčno priznan odpis ostajajo enaki
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Spremembe ZDDPO za leto 2022 -

nadaljevanje: 
 Pri koriščenju davčnih olajšav se spreminjajo pogoji koriščenja olajšave za zaposlovanje po 55.b členu 

ZDDPO-2. Tako bo lahko davčni zavezanec, ki na novo zaposli osebo, mlajšo od 29 let, ali osebo, starejšo 
od 55 let, ali osebo s poklicem, za katerega na trgu dela ni dovolj kadra glede na potrebe delodajalcev 
in pod pogojem, da ta oseba v obdobju zadnjih 24 mesecev ni bila zaposlena pri tem zavezancu ali 
njegovi povezani osebi, uveljavil znižanje davčne osnove v višini 45 % plače te osebe, vendar največ v 
višini davčne osnove V kolikor pa bo šlo za prvo zaposlitev osebe mlajše od 25 let, pa bo davčni 
zavezanec lahko koristil davčno olajšavo v višini 55 % plače osebe, vendar največ v višini davčne osnove.

 Zavezanec bo lahko uveljavil olajšavo za prvih 24 mesecev zaposlitve teh oseb v davčnem letu zaposlitve 
in v naslednjih davčnih letih do poteka 24 mesecev. Pri tem pa bo lahko zavezanec uveljavil olajšavo za 
zaposlitev osebe s poklicem v primanjkljaju, če bo poklic v primanjkljaju objavljen na seznamu poklicev v 
primanjkljaju, ki bodo opredeljeni s posebnim pravilnikom in objavljeni vsaj vsaki dve leti enkrat, 
upoštevaje razpoložljivost kandidatov v tem poklicu, raven usposobljenosti, delovne pogoje in druge 
strukturne dejavnike. Koriščenje olajšave za zaposlovanje mlajših od 29 let in starejših od 55 let se izključuje 
z olajšavo za zaposlovanje oseb s poklicem v primanjkljaju. Koriščenje olajšav za zaposlitev mlajših od 25 
let pa se izključuje z drugimi olajšavami za zaposlovanje, kot tudi z olajšavo za zaposlovanje invalidov.
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VAŠA VPRAŠANJA

majda.gominsek@siol.net

HVALA ZA VAŠO 
POZORNOST!
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