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POVZETEK 
 
Predstavljeni so proračun občine, proračunski uporabniki in veljavna sistemska 
zakonodaja na področju javnih financ. Sprejeti proračun izraža pomembne odločitve o 
usmerjenosti občine v proračunskem obdobju in dosežene odločitve o političnih 
prioritetah in strateških ciljih. Načrtovanje prihodkov in odhodkov temelji na oceni 
makroekonomskih gibanj ter izkustvenih ocen dejanske realizacije prihodkov in 
odhodkov za preteklo leto. Prikazano je proračunsko računovodstvo občine. Navedene 
so bistvene razlike med proračunskim računovodstvom in računovodstvom v 
gospodarstvu na primeru obravnavane organizacije. Opredelitev samega proračunskega 
računovodstva je prikazana preko knjigovodskih listin in poslovnih knjig z opisom 
vrednotenja ekonomskih kategorij. V obtoku dokumentacije so na konkretnih primerih 
prikazani postopki z evidentiranjem poslovnih dogodkov. 
 
Ključne besede: proračun, proračunsko računovodstvo, knjigovodstvo, računovodsko 
predračunavanje, analiziranje računovodskih podatkov, izvrševanje proračuna, prihodki, 
odhodki, računovodski izkazi 

ABSTRACT 

Introduced are: the municipal budget, the budget recipients, and current system 
legislation in the field of public finances. An accepted budged reflects important 
decisions on the orientation of the municipality in a particular budget period, and the 
decisions which were reached about the political priorities and strategic goals. The 
planning of incomes and expenses is based on the estimates of macroeconomic 
movements as well as empirical estimates of actual realisation of incomes and expenses 
for the previous year. The municipal budget accounting is shown. Main differences 
between municipal accounting and economic accounting are stated on the basis of the 
organisation which is dealt with. Budget accounting definition itself is demonstrated by 
utilising bookkeeping documents and business books with the description of economic 
category assessment. On the basis of documentation, the procedures of keeping records 
of business events are shown on actual examples. 

 
Key words: budget, budget accounting, bookkeeping, accounting in-advance payment, 
analysing accounting data, exercising the budget, income and expenses, accounting 
statements 
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1 UVOD 
 

Naloga, ki sem si jo zastavila v diplomskem delu, je predstavitev načrtovanja, upravljanja 
in nadzora proračunskih sredstev ter predstavitev proračunskih uporabnikov in njihovo 
evidentiranje ter bistvene razlike med računovodstvom gospodarskih subjektov in 
proračunskim računovodstvom. Obravnavana organizacija je Občina Izola. Opisani so 
konkretni primeri iz računovodstva občine.  

 
Od učinkovitega načrtovanja in upravljanja proračunskih sredstev je odvisno, ali bodo 

cilji, ki si jih zastavi Vlada Republike Slovenije, doseženi ali ne. Da bi bilo upravljanje 
proračunskih izdatkov čim bolj učinkovito, je nujna kvalitetna priprava proračuna, v kateri 
bodo prepoznani cilji in prednostne potrebe države ali občine. Organizirana mora biti tako, da 
bodo vsi, ki sodelujejo v procesu priprave proračuna, razpolagali s točnimi in pravočasnimi 
informacijami, da bi lahko cilje in prednostne javne potrebe tudi opredelili in načrtovali. 

 
Načrtovanje oziroma priprava proračuna je dolgotrajen proces, ki zahteva medsebojno 

usklajevanje različnih interesov z različnimi možnostmi javnega financiranja. Učinkovit je le, 
če poteka po določenem postopku in upošteva vrsto omejitev. Proračunski zakoni 
predpisujejo pripravo proračuna s strani vlade, postopke priprave in sprejema proračuna ter na 
ta način proračunske uporabnike zavezujejo in omejujejo pri njihovem delu. Posledice 
pomanjkljive zakonodaje so se v preteklosti izrazile predvsem z nepravočasno sprejetim 
proračunom, nenamensko porabo proračunskih sredstev in nedodelanostjo investicijskih 
izdatkov. Na izvajanje proračuna močno vpliva način dela, postopki in organizacija dela 
proračunskih uporabnikov in Ministrstva za finance, saj je od tega odvisno, ali bo proračunska 
poraba kvalitetna in učinkovita ali pa bo prihajalo do nesmotrne porabe proračunskih 
sredstev.  

 
Zato sem v nadaljevanju opredelila proračunsko računovodstvo in njegove sestavine, nato 

pripravo in spremljanje uresničevanja finančnih načrtov uporabnikov proračuna, na koncu pa 
vrednotenje ekonomskih kategorij ter obtok dokumentacije za izplačila. V zadnjem delu sem 
prikazala evidentiranje poslovnih dogodkov in osnovne kontrole. 
 

V zaključku sem povzela glavne izsledke in podala ugotovitve. Zakon o javnih financah 
in Zakon o računovodstvu omogočata boljšo preglednost upravljanja z javnimi izdatki, 
večletno proračunsko načrtovanje, prikaz proračuna na podlagi nove mednarodno primerljive 
ekonomske in funkcionalne klasifikacije proračuna ter okrepljen nadzor nad porabo 
proračunskih sredstev. 
 

Učinkovitejše upravljanje proračuna bo doseženo s spremembo javnega financiranja, ki 
bo na enoten in celovit način urejal vse nosilce javnih financ in zajemal vse elemente sistema 
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UVOD 

javnih financ. Izvajanje proračuna tako temelji na evidentiranju in porabi pravic proračunskih 
porabnikov. S tem si je Slovenija ustvarila zakonito, namensko, gospodarno in učinkovito 
porabo proračunskih sredstev. Z vstopom v EU je Sloveniji omogočeno vključevanje v 
svetovne in še posebno v evropske gospodarske tokove. 
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2 PRORAČUN DRŽAVE IN OBČIN 

2.1 Javne finance 
Javne finance v današnjem času opravljajo tri temeljne funkcije: 

– prva funkcija je alokacija produkcijskih faktorjev, kar pomeni prerazdelitev resursov 
iz proizvodnje zasebnih dobrin v proizvodnjo javnih dobrin, 

– druga funkcija javnih financ je prerazdelitev dohodka od premožnejših k manj 
premožnim subjektom, 

– tretja temeljna funkcija pa je stabilizacija gospodarstva, in sicer mora država s 
pomočjo instrumentov fiskalne in monetarne politike vplivati na nižjo inflacijo, višjo 
zaposlenost ter s tem na višjo rast v gospodarstvu. 

 

2.2 Opredelitev proračuna  
Proračun države oziroma občine je pravni akt, s katerim so predvideni prihodki in drugi 

prejemki ter odhodki in drugi izdatki države oziroma občine za eno leto (Zakon o javnih 
financah, 1999). 

 
Proračun je normativni akt, s katerim država ali občina izkazuje vse prejemke in izdatke 

za financiranje javne porabe v okviru proračunskega leta. Proračun ureja upravljanje in 
uporabo finančnega premoženja, vseh prejemkov in izdatkov v proračunskem letu, naložb 
finančnih virov v druge oblike premoženja in upravljanje z javnim dolgom države in občin. 
Proračun sprejema najvišji organ oblasti. Na ravni države je to državni zbor, v lokalni 
skupnosti pa sprejema proračun občinski svet. Za spremljanje smotrnosti in namenskosti 
porabe proračunskega denarja je ustanovljeno računsko sodišče, ki deluje kot samostojna in 
neodvisna institucija. 

 
Z vsebinskega vidika je proračun temeljni finančni instrument, s katerim država ali 

občina opredeli izvajanje osnovnih nalog. Sprejeti proračun predstavlja v bistvu predračun 
državnih oziroma občinskih prihodkov in izdatkov. S proračunom se zbrana sredstva iz 
davščin prerazporejajo v javne odhodke za financiranje osnovnih funkcij državnih organov in 
v transfere za financiranje javnih služb (Milost, Milunovič, 2001, str. 3). 

 
To je predvsem instrument za doseganje gospodarske rasti in povečevanje človekove 

blaginje. Vsebinsko naj bi financiral sodobne in za učinkovito tržno gospodarstvo potrebne 
funkcije države: učinkovito javno upravo, zagotavljanje javnega reda in varnosti, vključujoč 
sodno varstvo in varstvo premoženjskih pravic, in zagotavljanje obrambe. Poleg tega naj bi 
podpiral sodobno vlogo države v gospodarstvu, to je okrepljeno regulacijsko vlogo in njeno 
omejeno investicijsko vlogo (Cvikl, 2000, str. 3). 
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PRORAČUN DRŽAVE IN OBČIN 

V vseh državah proračun sprejema parlament oziroma skupščina, na občinski ravni pa 
občinski svet. Sprejem proračuna je dolgotrajna politična igra, ki jo politične stranke v 
parlamentu, skupščini oziroma občinskem svetu uprizarjajo več mesecev. Potekajo kot 
različne oblike borb za udeležbo v sredstvih državnega oziroma občinskega proračuna, s 
katerim bi poslanci uresničili vsaj del svojih predvolilnih obljub in si s tem tudi nabirajo 
glasove za naslednje volitve. Po eni strani se borijo za zmanjševanje proračuna in s tem 
davkov, po drugi strani pa za sredstva za programe, ki jih podpirajo. Ker v času proračunskih 
razprav drugo delo parlamenta oziroma občinskega sveta precej zastane, se ponekod skušajo 
temu izogniti s sprejemanjem proračuna za daljše obdobje, na primer za dve leti. 

 

2.3 Sestava proračuna 
Proračun sestavljajo splošni del, posebni del in načrt razvojnih programov (Zakon o 

javnih financah, 1999). 
 
Splošni del proračuna sestavljajo skupna bilanca prihodkov in odhodkov, račun finančnih 

terjatev in naložb ter račun financiranja. 
 
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov. 
 
Načrt razvojnih programov sestavljajo letni načrti oziroma plani razvojnih programov 

neposrednih uporabnikov, ki so opredeljeni z dokumenti dolgoročnega razvojnega 
načrtovanja, s posebnimi zakoni ali drugimi predpisi (Zakon o javnih financah, 1999). 
 
V splošnem in posebnem delu proračuna se prikažejo: 

– ocena realizacije prejemkov in izdatkov za preteklo leto in 
– ocena realizacije prejemkov in izdatkov za tekoče leto. 

 
V splošnem in posebnem delu proračuna se prikaže tudi načrt prejemkov in izdatkov za 

prihodnje leto. Predmet sprejemanja v državnem zboru oziroma v občinskem svetu je samo 
načrt prejemkov in izdatkov za prihodnje leto. 

 
Splošni del proračuna, ki pomeni prikaz proračuna po ekonomskih namenih, razdeljenih 

na tri bilance (Ekonomska klasifikacija javnofinančnih tokov, 2001, str. 10), predstavlja: 
1. Bilanca prihodkov in odhodkov (glej prilogo 2), ki jo sestavljajo: 
a) javnofinančni prihodki po novi ekonomski klasifikaciji obsegajo pet osnovnih skupin 

prihodkov: 
– davčni prihodki, 
– nedavčni prihodki, 
– kapitalski prihodki, 
– prejete donacije iz domačih in tujih virov, 
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– transferni prihodki; 
b) javnofinančni odhodki po novi ekonomski klasifikaciji obsegajo štiri osnovne skupine 

odhodkov: 
– tekoči odhodki, ki zajemajo: plače in druge izdatke zaposlenim, izdatke za blago in 

storitve, plačila obresti za servisiranje domačega in tujega dolga ter sredstva izločena 
v rezerve; 

– tekoči transferi: v to skupino so zajeta vsa nepovratna sredstva, nepoplačljiva plačila, 
za katera plačnik (država ali občina) od prejemnika sredstev v povračilo ne pridobi 
nikakršnega materiala ali drugega blaga oziroma prejemnik za plačnika ne opravi 
nikakršne storitve. Cilj ni pridobitev dobička, ampak je namen delovanja javno 
koristen; 

– investicijski odhodki: zajemajo plačila, namenjena pridobitvi ali nakupu opredmetenih 
in neopredmetenih osnovnih sredstev. Odhodki s tega naslova pomenijo povečevanje 
realnega premoženja države in občine in povečujejo vrednost opredmetenih in 
neopredmetenih dolgoročnih sredstev v bilancah stanja države in občine; 

– investicijski transferi vključujejo izdatke države in občine, ki predstavljajo nepovratna 
sredstva in so namenjeni plačilu investicijskih odhodkov prejemnikov sredstev. 
Investicijski transferi ne povečujejo realnega (fizičnega) premoženja države in občine, 
pač pa povečujejo realno premoženje prejemnikov teh sredstev. V bilancah države oz. 
občine pa se investicijski transferi izkazujejo kot finančna naložba v javni zavod ali 
javno podjetje, finančno institucijo itd. 

 
Saldo bilance prihodkov in odhodkov je izkazan kot: 

– proračunski presežek (surplus), ko celotni prihodki, realizirani v posameznem 
proračunskem obdobju, presegajo celotne odhodke v tem obdobju, 

– proračunski primanjkljaj (deficit), ko v posameznem proračunskem obdobju 
realizirani odhodki presegajo dosežene prihodke v tem obdobju. 
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Slika 1: Deleži prihodkov proračuna Občine Izola po ekonomski klasifikaciji za obdobje od 1999. do 
2003. leta 
 

Pregled prihodkov proračuna v mio SIT

Vrsta prihodka Proračun 
1999 

Delež 
v % 

Proračun 
2000 

Delež 
v % 

Proračun 
2001 

Delež 
v % 

Proračun 
2002 

Delež 
v % 

Proračun 
2003 

Delež 
v % 

Tekoči prihodki 1.373,0 69     1.560,1   62    1.674,0   59    1.809,2   63,5     2.036,4   69,5 
– davčni prihodki 927,0 47     1.056,3   42    1.153,0   41    1.293,2   45,4     1.416,2   48,4 
– nedavčni 
prihodki 446,0 22        503,8   20       521,0   18       516,0   18,1        620,2   24,2 
Kapitalski 
prihodki 325,0 16        668,3   27       874,2   31       871,3   30,6        709,1   24,2 
Donacije 33,0 1            3,5   1           9,5   1           3,5   0,1            2,0   0,1 
Transferni 
prihodki 282,0 14        274,6   10        264,0   9       164,0   5,8        181,1   6,2 
SKUPAJ: 2.013,0 100     2.506,5   100    2.821,7   100    2.848,0   100,0     2.928,6   100,0 

 
Vir: Interni viri Občine Izola, 2004 
 

Graf 1: Deleži prihodkov proračuna Občine Izola po ekonomski klasifikaciji za obdobje od 1999. do 
2003. leta 
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Slika 2: Deleži odhodkov proračuna Občine Izola po ekonomski klasifikaciji za obdobje od 1999. do 
2003. leta 
 

 

Pregled odhodkov proračuna v mio SIT

Vrsta odhodka Proračun 
1999 

Delež 
v % 

Proračun 
2000 

Delež 
v % 

Proračun 
2001 

Delež 
v % 

Proračun 
2002 

Delež 
v % 

Proračun 
2003 

Delež 
v % 

Tekoči odhodki        402,8   16,8        581,7   19,4       674,5   20,7       765,5   26,0    1.054,1   28,8 
Tekoči transferi        634,9   26,4        677,7   22,6       670,4   20,6       821,6   27,9       851,9   23,3 
Investicijski 
odhodki     1.279,1   53,2     1.563,6   52,0    1.811,6   55,7    1.218,9   41,5    1.431,0   39,1 
Investicijski 
transferi          86,3   3,6        181,4   6,0         97,0   3,0       134,0   4,6       321,0   8,8 
SKUPAJ      2.403,1   100,0     3.004,4   100,0    3.253,5   100,0    2.940,0   100,0    3.658,0   100,0 

Vir: Interni viri Občine Izola, 2004 
 
Graf 2: Deleži odhodkov proračuna Občine Izola po ekonomski klasifikaciji za obdobje od 1999. do 
2003. leta 
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2. Račun finančnih terjatev in naložb (glej prilogo 10): 
na strani prejemkov se v tem računu izkazujejo: 

– prejeta vračila danih posojil, 
– prejeta sredstva z naslova prodaje kapitalskih deležev države, 
– prejeta sredstva z naslova privatizacije; 
na strani izdatkov se v tem računu izkazujejo: 

– dana posojila, 
– povečanje kapitalskih deležev države v podjetjih in finančnih institucijah, 
– poraba sredstev kupnin z naslova privatizacije. 
 

3. Račun financiranja izkazuje odplačevanje dolgov in zadolževanje, ki je povezano s 
financiranjem salda bilance prihodkov in odhodkov ter računa danih in prejetih vračil in 
posojil (glej prilogo 9): 

v računu financiranja se na strani prejemkov izkazujejo: 
– najeti domači in tuji krediti, 
– sredstva pridobljena z izdajo vrednostnih papirjev doma in v tujini; 
na strani izdatkov se v računu financiranja izkazujejo: 

– odplačila glavnice domačih in tujih kreditov, 
– odplačila glavnice izdanih vrednostnih papirjev doma in v tujini. 

 
V računu financiranja se kot saldo izkazujejo tudi spremembe danih sredstev na računih v 

teku proračunskega leta. 
 

2.3.1 Uporabniki proračuna 
V nadaljevanju bom predstavila uporabnike proračuna. 
Zakon o javnih financah in na njem temelječa Odredba o določitvi neposrednih in 

posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov določa subjekte, ki so nosilci 
javnih financ. 

 
Med neposredne uporabnike državnega ali občinskega proračuna razvršča organe in 

organizacije na ravni države ali občin, ki se neposredno financirajo iz proračunov. Njihovi 
finančni načrti so integralni sestavni del državnega ali občinskega proračuna in sprejeti kot 
sestavni del sprejetega proračuna v parlamentu oziroma občinskem svetu (Vencelj, 2000, str. 
32). 

 
Med posredne uporabnike proračunov pa razvršča javne zavode, agencije, javne službe in 

javne sklade, katerih ustanovitelj je bodisi država ali občine, ki se financirajo iz proračunov 
države ali občin, ali pa iz obeh skladov socialnega zavarovanja posredno. 
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Za proračunske uporabnike se uporabljajo šifre uporabnikov, ki so prikazane v spodnji 
tabeli. 

 
Tabela 1: Prikaz šifer proračunskih uporabnikov 

 
Vir: Ministrstvo za finance, spletna str.: 
http://www.gov.si/mf/slov/zakl/evidenca.htm
  

2.3.2 Klasifikacije proračuna 
 

Za relevantno prikazovanje sistema javnih financ je potrebno enotno identificiranje oseb 
javnega prava, ki morajo načrtovati in izvrševati proračun po enotnih načelih, enotno 
evidentirati in računovodsko obravnavati proračunsko porabo in o tem enotno poročati. V ta 
namen so bile oblikovane tri standardne klasifikacije, ki omogočajo preučevanje vpliva 
proračuna na druge sektorje nacionalnega gospodarstva in mednarodno primerljivost (Bilten 
javnih financ, 2001, str. 110–116): 

1. institucionalna klasifikacija, 
2. funkcionalna klasifikacija, 
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3. ekonomska klasifikacija javnofinančnih tokov. 
 

Institucionalna klasifikacija odgovarja na vprašanje, kateri subjekti porabljajo javnofinančna 
sredstva in morajo zato ravnati v skladu z ZJF. Pri določanju teh subjektov je bila upoštevana 
statistična Uredba o uvedbi in uporabi standardne klasifikacije institucionalnih sektorjev 
(1998). Ta klasifikacija temelji na določbah tretje izdaje Evropskega sistema računov, ki je 
obvezen statistični standard Evropske unije. Zaradi lažjega in preglednejšega obravnavanja 
subjektov sta v zakon vpeljana dva nova pojma, tj. neposredni in posredni uporabniki 
državnega oz. občinskega proračuna.  
 
Funkcionalna klasifikacija odgovarja na vprašanje, kakšna je funkcija države in kaj naj država 
financira, omogoča makroekonomsko analiziranje in vsebinsko predstavljanje vloge in nalog 
države. Omogoča odkrivanje in preprečuje podvajanje ukrepov in nalog proračunskih 
uporabnikov. 
 
Ekonomska klasifikacija prikazuje podatke o javnofinančnih tokovih. Uporablja se od leta 
1999 dalje za izkazovanje javnofinančnih tokov. Nova, mednarodno primerljiva ekonomska 
klasifikacija, je bila pripravljena v skladu s priporočili mednarodnega priročnika Manual on 
Government Finance Statistics. 
 

Nova ekonomska klasifikacija (Odredba o evidentiranju in izkazovanju javnofinančnih 
prihodkov in drugih prejemkov in dohodkov in drugih izdatkov, sredstev in obveznosti do 
virov sredstev, 1999) opredeljuje in razvršča tokove javnega financiranja, to je prihodke in 
druge prejemke na eni strani ter odhodke in druge izdatke na drugi strani. 

Javnofinančni tokovi se po novi ekonomski klasifikaciji izkazujejo v treh, medsebojno 
povezanih, računih, ki jih sestavljajo: 

1. bilanca prihodkov in odhodkov, 
2. bilanca finančnih terjatev in naložb, 
3. račun financiranja. 
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Slika 3: Shema bilanc javnega financiranja 
 

POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDTEV NA RAČUNIH 

ODPLAČILA DOLGA ZADOŽEVANJE 

RAČUN FINANČNIH  
TERJATEV IN NALOŽB

DANA POSOJILA 
IN POVEČANJE 
KAPITALSKIH 

DELEŽEV 
 

PREJETA 
VRAČILA DANIH 

POSOJIL IN 
ZMANJŠANJE 
KAPITALSKIH 

DELEŽEV

SKUPNI 
PRIMANJKLJAJ

SKUPNI 
PRESEŽEK 

PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ PRORAČUNSKI PRESEŽEK 

ODHODKI PRIHODKI 

KAPITALSKI 
PRIHODKI 

TEKOČI 
PRIHODKI 

KAPITALSKI 
PRIHODKI 

TEKOČI 
PRIHODKI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vir: Bilance javnega financiranja v RS v letih 1992–1998, str. 10 
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2.3.3 Vrednotenje in proračunsko obdobje 
 

Bilance javnega financiranja izkazujejo tokove plačil, ki so bila izvedena v posameznem 
mesecu oziroma koledarskem letu.. Za plačilo obveznosti predhodnega leta lahko proračunski 
uporabniki izplačujejo sredstva še prva dva dneva v januarju naslednjega leta. Za občinske 
proračune takšna določila vsakokratnega Zakona o izvrševanju proračuna ne veljajo. 

 

2.4 Proračunska zakonodaja v Republiki Sloveniji 
 

Z osamosvojitvijo leta 1991 je morala Republika Slovenija kot samostojna država izvesti 
reformo državnih institucij. Treba je bilo posodobiti zakonodajo in jo približati s ciljem 
vstopa v Evropsko unijo ter uvesti moderen in učinkovit sistem javne uprave. 

 
Najpomembnejša reforma pa je bila potrebna na področju javnih financ, saj je bila 

jugoslovanska zakonodaja na tem področju neustrezna. Reforma področja javnih financ se je 
začela že pred osamosvojitvijo z uvedbo integralnega proračuna in se kontinuirano nadaljuje 
še danes. V tem času je prišlo do velikih sprememb v pripravi in izvrševanju proračuna ter v 
kontroliranju proračunskih prejemkov in prihodkov ter izdatkov in odhodkov. Razvoj 
proračunskega procesa je napravil velik korak naprej. 

 
Z reformo javnih financ se tudi v Sloveniji uvaja večletno proračunsko načrtovanje nalog 

z načrti razvojnih programov, ki se sestavljajo za obdobje štirih let. Navedeni pristop ureja 
tudi sestavo proračuna na programskem izhodišču, kar veže porabo proračunskega denarja na 
izvajanje nalog in omogoča spremljanje rezultatov delovanja države ali občine. Programski 
pristop pri izvajanju proračuna skupaj s sistemom sprotnega nadzora zagotavlja bolj 
učinkovito porabo javnega denarja. Gre za t. i. princip »performance budgetinga«, ko se 
proračunska sredstva odmerjajo glede na opravljeno delo. Racionalnost javnih izdatkov je 
nujna, kajti tako lahko država obvladuje pritisk na dodatno davčno obremenitev, ki bi 
posredno vplivala na slabšanje konkurenčne sposobnosti gospodarskih subjektov in na 
stabilnost razvoja (Milost, Milunovič, 2001, str. 4). 

 
Ustava Republike Slovenije omenja proračun v 148. in 149. členu, kjer pravi, da morajo 

biti vsi prihodki in odhodki države in lokalnih skupnosti zajeti v njihovih proračunih. Prav 
tako govori o začasnem financiranju ter o kreditih v breme države, ki so urejeni z ustrezno 
zakonodajo. 

 
Temeljni proračunski zakon v Republiki Sloveniji je Zakon o javnih financah. Sprejet je 

bil 16. 9. 1999 (Uradni list RS, št.79/99) in je nadomestil prejšnji Zakon o financiranju javne 
porabe, ki je bil pomanjkljiv, saj ni urejal priprave proračuna. Zakon o javnih financah ureja 
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sestavo, pripravo in izvrševanje državnega proračuna in proračunov lokalnih skupnosti, 
upravljanje s premoženjem, zadolževanje, poroštvo, upravljanje dolgov, računovodstvo in 
proračunski nadzor. 

 
Ob sprejetju proračuna državni zbor sprejme tudi Zakon o izvrševanju proračuna za leti, 

za kateri se sprejme proračun. Zakon podrobneje določa postopke za izvrševanje proračuna, 
obseg zadolževanja in poroštev, posebnosti pri upravljanju s premoženjem države in strukturo 
posebnega dela proračuna. Prav tako določa tudi vsakoletni največji možni obseg državnih 
poroštev, rezerv in zadolževanja. Poleg Zakona o izvrševanju proračuna je v Republiki 
Sloveniji še cela vrsta zakonov in drugih aktov, ki jih po vsebini lahko uvrstimo med zakone 
o letni posebni oziroma stalni rezervaciji sredstev. 

 
Področje financ je urejeno še s podzakonskimi predpisi, kot so npr. Pravilnik o postopkih 

za izplačila iz proračuna, Uredba o ekonomski klasifikaciji javnofinančnih prihodkov in 
odhodkov, danih in vrnjenih posojil ter zadolževanju in odplačilu dolga, Uredba o podlagah in 
postopkih za pripravo predloga državnega proračuna in drugi. 
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3 RAČUNOVODSTVO 
 

V javnih financah je po letu 1991 bilo precej novosti. Sprejeti Zakon o računovodstvu, 
javnih financah, javnih skladih in javnih naročilih ter o plačilnem prometu je korenito 
reformiral javne finance v Sloveniji. Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99 in 
124/00), ki je krovni zakon na tem področju, spremlja in pravno ureja vrsto ciljev, ki so 
povezani z odgovori na tri ključna vprašanja javne porabe, in sicer (Cvikl, 2000, str. 9): 

 
a) kdo (katere institucije) porablja proračunska sredstva, to je javna sredstva oziroma 

sredstva davkoplačevalcev, 
b) kako jih porablja oziroma, 
c) kaj se plačuje iz njih in 
d) za kaj se javna sredstva porabljajo. 
 

Za spremljanje uresničevanja postavljenih ciljev je država, kot že omenjeno, vpeljala 
ekonomsko, funkcionalno ter institucionalno klasifikacijo. 

 
Čeprav so za državo kot organizacijo, ki jo oblikuje določena družba, da bi po njej 

zadovoljevala določena potrebe in interese, pomembne vse klasifikacije, je za uporabnike 
proračuna najpomembnejša ekonomska klasifikacija, saj je s sprejetjem novega Zakona o 
računovodstvu obvezna za vse uporabnike. Ta klasifikacija namreč pomeni uveljavljanje 
enotnega kontnega načrta, ki je predpisan s Pravilnikom o enotnem kontnem načrtu za 
proračun, proračunske porabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 86/99, 
110/99, 23/2000), primer izpisanega kontnega plana pa prikazujem na naslednji sliki. 

15 
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Slika 4: Izpis dela kontnega načrta za leto 2004 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vir: Ministrstvo za finance, spletna str.: 
http://www.gov.si/mf/slov/sjr/pravil_kontni_nacrt_pril.pdf
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Slika 5: Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe 
javnega prava  
 

 
Vir: Ministrstvo za finance, spletna str.: 
http://www.gov.si/mf/slov/sjr/pravil_kontni_nacrt_pril.pdf
 

Ta pravilnik je tudi podlaga za knjiženje poslovnih dogodkov proračunskih uporabnikov. 
Poslovni dogodki morajo biti knjiženi tako, da omogočajo pripravo obračunskih poročil iz 
različnih zornih kotov in so hkrati tudi podlaga za predračunavanje. Iz tega izhaja, da 
računovodstvo občine temelji prav na ekonomski klasifikaciji. Vendar pa računovodstvo ni 
samo knjiženje poslovnih dogodkov, sodoben pogled na to področje je precej širši, zato v 
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nadaljevanju predstavljam vsebino celotnega računovodstva, nato pa še njegovo povezanost 
in pomen za pripravo finančnih načrtov uporabnikov proračuna in njihovega spremljanja. 
Vsak načrt je namreč javno delo, če ne pridobimo tudi podatkov in informacij o tem, kako je 
bil uresničen. 

3.1 Opredelitev računovodstva 
Pod pojmom računovodstvo si lahko predstavljamo različno vsebino. V Pojmovniku 
računovodstva, financ in revizije je navedeno, da je (Turk, 2000, str. 10–17) »računovodstvo« 
računovodski sistem: 

1. ustroj računovodskega spremljanja in presojanja sredstev, obveznosti do virov 
sredstev, prihodkov in odhodkov, ki ga sestavljajo knjigovodenje, računovodsko 
predračunavanje, računovodsko nadziranje in računovodsko preučevanje 
(analiziranje), iz katerih izhaja računovodsko informiranje; 

2. teorija, ki se ukvarja z računovodenjem; 
3. pedagoški predmet, ki se ukvarja z računovodenjem; 
4. računovodska služba. 

 
Dejavnost, ki po kodeksu računovodskih načel sodi v računovodstvo, je v organizacijah 

velikokrat razdeljena po različnih službah. Ker za vodenje računovodstva veljajo pravila, 
opredeljena v ustrezni zakonodaji in slovenskih računovodskih standardih, ne glede na to, 
kam je dejavnost računovodstva umeščena, je treba natančno vedeti, kaj sodi v dejavnost 
računovodstva. 

 
Za proračunske uporabnike je opredelitev še posebno pomembna, da lahko jasno vidimo, 

ali je slabo pripravljen in spremljan finančni načrt posledica slabega računovodstva ali pa 
nemogočih zahtev. Zato v nadaljevanju podrobno predstavljam dejavnost računovodstva – 
finančnega, stroškovnega in poslovodnega. 

 
O tem, kaj je računovodstvo, je v svetu in v Sloveniji že precej definicij. Tudi za 

proračunsko računovodstvo  so pomembne predvsem tiste, ki so se ustalile v Sloveniji in 
pomenijo uradno stališče slovenske računovodske stroke. Računovodstvo in računovodenje je 
treba obravnavati v skladu z ustrezno slovensko zakonodajo (Zakon o gospodarskih družbah 
in Zakon o računovodstvu), s slovenskim kodeksom računovodskih načel in slovenskimi 
računovodskimi standardi. 

 
Zakon o računovodstvu, ki je sicer krovni zakon s področja računovodstva za proračun in 

proračunske uporabnike, ne govori posebej o računovodstvu, temveč o tem, kaj morajo 
pravne osebe, za katere zakon velja, opravljati v računovodstvu. Da bi lahko spoznali, ali je v 
zakon umeščena celotna dejavnost, ki po izhodiščih računovodske stroke sodi v dejavnost 
računovodstva, na kratko navajam vsebino Zakona o računovodstvu. Zakon opredeljuje: 
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– knjigovodske listine in poslovne knjige, 
– priznavanje prihodkov in odhodkov, 
– ugotavljanje poslovnega izida, 
– računovodske izkaze in letno poročilo, 
– hranjenje knjigovodskih listin in poslovnih knjig, 
– vrednotenje postavk v računovodskih izkazih, 
– popis sredstev in obveznosti do virov sredstev, 
– odpisovanje neopredmetenih dolgoročnih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev, 
– revaloriziranje sredstev, 
– finančno poslovanje in plačilni promet, 
– predlaganje in pošiljanje letnih poročil, 
– naloge in organizacijo računovodstva, 
– računovodsko kontrolo in 
– notranje revidiranje in kazenske določbe. 

 
Če natančno razčlenimo določila Zakona o računovodstvu, ugotovimo, da jih lahko 

razdelimo na štiri vsebinske sklope, in sicer na: 
1. določila, ki zadevajo knjigovodenje v najširšem pomenu, in poročila, ki so rezultat 

tega knjigovodenja; 
2. določila, ki zadevajo dejavnosti, ki niso sestavni del računovodstva (revidiranje, 

finančno poslovanje); 
3. letno poročilo; 
4. naloge in organizacijo računovodstva, pravice in odgovornosti pooblaščenih oseb. 

 
Zakon o računovodstvu določa, da je treba naloge in organizacijo računovodstva določiti 

v Pravilniku o računovodstvu. To pa pomeni, da morajo imeti uporabniki proračuna, tako kot 
druge organizacije, vse sestavine računovodstva in ne le knjigovodstvo, čeprav imajo, žal, 
velikokrat samo to. Le splošna opredelitev v ustrezni zakonodaji ni razlog, da se v 
nadaljevanju pri opredelitvi vsebine računovodstva in računovodenja opiram predvsem na 
kodeks računovodskih načel in na slovenske računovodske standarde. 

 

3.2 Bistvene razlike med proračunskim računovodstvom in računovodstvom 
gospodarskih družb 

Osnovna ugotovitev je, da je za tržno gospodarstvo trg mehanizem, ki sam skrbi za 
učinkovito porabo in alokacijo produkcijskih faktorjev. Tržni mehanizem in tržno 
gospodarstvo ne delujeta v razmerah popolne konkurence, zato ni enakomerne porazdelitve 
dohodka in socialne enakosti za ljudi. Naloga države je, da z ustreznimi mehanizmi zagotavlja 
večjo pravičnost in enakost ter skrbi za proizvodnjo dobrin, za katere na trgu ni zanimanja, so 
pa nujne za dobrobit ljudi. Javni sektor se torej ukvarja s preskrbo javnih dobrin in storitev, za 
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katere velja, da jih koristijo vsi člani družbe v enaki meri. Poraba javnih dobrin je kolektivna, 
zato preskrbo javnih dobrin prevzame država (Rupnik, 1995, str. 89).  

 
Javne finance večinoma s prisilo pridobivajo dohodke od fizičnih in pravnih oseb v 

državi ter te dohodke namenjajo za enostranske transfere v prerazdelitvi dohodka in za nakupe 
produkcijskih faktorjev za proizvodnjo javnih dobrin. Javne finance potekajo na višji oziroma 
na državni ravni, del financ pa se izvaja tudi na nižji oziroma lokalni ravni. V občini je 
mogoče učinkovito zadovoljevati določena potrebe in pričakovanja ljudi, ker jih je 
najenostavneje prepoznati. Obstaja namreč veliko javnih dobrin, ki koristijo samo 
določenemu krogu ljudi na nekem lokalnem območju. Lažji in enostavnejši pa je tudi pregled 
ter nadzor nad javnimi prihodki in odhodki. Iz tega sledi, da lokalni organi bolje kot država 
preusmerjajo produkcijske faktorje iz tržne proizvodnje v proizvodnjo javnih dobrin. Zato 
imajo javne finance na lokalni ravni pomembno vlogo pri večanju blagostanja in 
zadovoljevanja življenjskih potreb državljanov. 

 
Računovodski sistem v posamezni državi je posledica (interakcije) dveh velikih skupin 

dejavnikov: v prvi so kulturne, v drugi pa računovodske vrednote. Kulturne vrednote ljudi 
zelo pomembno vplivajo na računovodske vrednote in s tem na računovodski sistem v državi 
(Milost, 1996, str. 237).  

 
Obdobje uporabljanja sodobne zasnove računovodstva pri nas se prične po osamosvojitvi 

Slovenije (1991 in naprej) s sprejetjem Zakona o gospodarskih družbah in z drugimi zakoni, s 
katerimi je bil pooblaščen Slovenski inštitut za revizijo, da namesto države oblikuje 
računovodske in revizijske standarde, ki urejajo delovanje te stroke pri nas. Slovenski 
računovodski standardi spodbujajo nov način razmišljanja, ki je povezan z računovodstvom 
pri nas. Tako je aprila 1993 Svet Slovenskega inštituta za revizijo sprejel 32 slovenskih 
računovodskih standardov.  

 
Temeljni namen računovodstva je zadovoljiti informacijske potrebe uporabnikov 

računovodskih informacij (Milost, 1996, str. 245). Gre za zadovoljitev potreb notranjih 
(poslovodno, stroškovno računovodstvo) in tudi zunanjih uporabnikov (finančno 
računovodstvo) računovodskih informacij. Uporabniki računovodskih informacij so zdajšnji 
in mogoči vlagatelji, zaposleni, posojilodajalci, dobavitelji, kupci, vlada in njeni organi ter 
javnost. 

 
Iz teh ločnic se v Sloveniji prepletata dva računovodska sistema: prvi, namenjen 

zadovoljevanju potreb države, in drugi, tržno usmerjen. 
 
Slovenski računovodski standardi se nanašajo predvsem na gospodarske družbe, glede na 

svoje potrebe pa jih uporabljajo tudi druga podjetja, zavodi in celo državne organizacije, če to 
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posebej določajo ustrezni državni predpisi. (Uvod v slovenske računovodske standarde, 
Uradni list RS, št. 11/01). 

 
Kot je že navedeno, občina kot neposredni proračunski uporabnik vodi poslovne knjige 

ter izdeluje letna poročila v skladu s slovenskimi računovodskimi standardi in zakonom o 
računovodstvu. Pri vodenju knjig upoštevajo proračun in proračunski uporabniki enotni 
kontni načrt, ki ga predpiše minister za finance. 

 
Prihodki in odhodki uporabnikov enotnega kontnega načrta se priznavajo v skladu z 

računovodskim načelom denarnega toka oziroma plačane realizacije.  
 
Odhodke izkazujejo pravne osebe glede na vrsto dejavnosti, na katero se nanašajo. 

Razčlenjujejo jih na odhodke, ki se nanašajo na opravljanje javne službe, in odhodke, ki se 
nanašajo na ustvarjanje prihodkov na trgu. 

 
V ta namen se uporabljajo konti skupine 18 – neplačani odhodki, kjer se izkazujejo 

odhodki oziroma zneski povezani s pridobitvijo finančnih naložb, ki še niso bili plačani in se 
izkazujejo kot obveznost. Ob poravnani izkazane obveznosti se za znesek plačila obveznosti 
zmanjšajo tudi izkazani neplačani odhodki oziroma izdatki, ob obremenitvi ustreznega konta 
razreda 4. Prihodki oziroma zneski, povezani s prodajo finančnih naložb, ki še niso bili 
plačani in se izkazujejo kot kratkoročna terjatev, se knjižijo na kontnih skupinah 28 – 
neplačani prihodki. Ob poravnavi izkazane terjatve se za znesek plačane terjatve zmanjšajo 
tudi izkazani neplačani prihodki oziroma prejemki in odobri ustrezen konto razreda 7 
(Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe 
javnega prava). 

 
Pravne osebe, ki se financirajo iz javnih financ, ne smejo vzpostavljati dolgoročnih 

rezervacij z vnaprejšnjim vračunavanjem stroškov ali odhodkov oziroma z dolgoročnim 
razmejevanjem prihodkov v breme javnih financ. 

 
Vrednotenje postavk v računovodskih izkazih poteka v skladu z računovodskimi 

standardi. 
 
Proračun in proračunski uporabniki redno odpisujejo oziroma obračunavajo amortizacijo 

neopredmetenih dolgoročnih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev posamično z 
uporabo metode enakomernega časovnega amortiziranja, ki se mora dosledno uporabljati iz 
obračunskega obdobja v obračunsko obdobje. Za znesek obračunane amortizacije oziroma za 
znesek oblikovanega popravka vrednosti zmanjšajo ustrezno obveznost do virov sredstev. 
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Posebnost prikazovanja amortizacije v breme poslovnega sklada nastane zaradi sestave 
proračuna in finančnega načrta prejemkov in izdatkov za prihodnje leto, posebno pa zaradi 
načrta razvojnih programov, ki so opredeljeni z dokumenti dolgoročnega razvojnega 
načrtovanja s posebnimi zakoni ali drugimi predpisi. Investicijski odhodki za naložbe v 
povečanje in ohranjanje stvarnega premoženja investitorja in investicijski transferi kot 
nepovratni odhodki, namenjeni za investicije prejemnikov proračunskih sredstev – 
investitorjev, tako nastanejo kot posledica planiranih sredstev že v teku enega proračunskega 
leta (Zakon o javnih financah, Uradni list RS, št. 79/99). 

 
Proračun in proračunski uporabniki za druga sredstva in obveznosti do virov sredstev 

revalorizacije ne opravljajo, razen če je tako določeno s predpisom ali pogodbo. 
 
Tuja plačilna sredstva se vrednotijo po srednjem tečaju Banke Slovenije na dan, na 

katerega se nanaša bilanca stanja (Zakon o računovodstvu, Uradni list RS, št. 23/99). 
 
Podatki v bilanci stanja so podlaga za izdelavo premoženjske bilance države in občin, in 

sicer v delu, kjer se izkazujejo terjatve za sredstva dana v upravljanje posrednim 
proračunskim uporabnikom in javnim podjetjem, kjer je država in občina večinski ali pretežni 
lastnik. 

 
Proračun in proračunski uporabniki ugotavljajo izid poslovanja na naslednji način: 
kot presežek prihodkov nad odhodki (presežek) 
ali kot presežek odhodkov nad prihodki (primanjkljaj). 
 
Presežek se razporeja v skladu z zakonom, primanjkljaj se prav tako krije v skladu z 

zakonom. Presežek poveča namenski sklad, primanjkljaj pa ga zmanjša. 
 

3.3 Sestavine računovodstva (računovodenja) 
Računovodstvo opredeljuje kodeks računovodskih načel v 3. točki – načelo vsebine 

računovodske funkcije, ki pravi, da je računovodstvo temeljna informacijska dejavnost v 
poslovni celoti, ki obsega sistemsko celoto računovodskega informiranja na podlagi 
knjigovodstva, računovodskega predračunavanja, računovodskega nadziranja in 
računovodskega analiziranja sredstev, obveznosti do virov sredstev, prihodkov, stroškov in 
odhodkov (Kodeks računovodskih načel, 1998, str. 23).  

 
Organizacija, in torej tudi uporabniki proračuna, morajo vsebino in obseg dejavnosti 

računovodstva določiti v Pravilniku o računovodstvu (to zahteva tudi Zakon o 
računovodstvu), saj sicer ne morejo oblikovati delovnih mest in določiti števila zaposlenih na 
posameznem delovnem mestu. Vsebina dejavnosti pa je odvisna od zahtev uporabnikov 
računovodskih informacij oziroma zakonodaje, ki varuje nekatere uporabnike. Ker je ena 

 22



RAČUNOVODSTVO 

izmed dejavnosti računovodstva, to je knjigovodstvo in računovodsko obračunavanje, ki je 
vrhnji del knjigovodstva in je usmerjeno k sestavljanju računovodskih predračunov, skoraj v 
celoti predpisana z zakonodajo, je logično, da mora knjigovodstvo proračunskih uporabnikov 
pri opredeljevanju svoje dejavnosti in svojih izdelkov upoštevati predvsem zakon. To pomeni, 
da mora zagotoviti podatke in informacije tako, da bo kot končni rezultat dejavnosti mogoče 
pripraviti temeljne računovodske izkaze, ki bodo resnično in pošteno pokazali finančno in 
poslovno uspešnost proračunskega uporabnika. Kot pripomoček za podrobnejšo obdelavo pa 
so pri tem pomembni prenovljeni SRS 1–29, ki zahtevajo metodiko izkazovanja gospodarskih 
kategorij, SRS 21 – Knjigovodske listine, SRS 22 – Poslovne knjige in SRS 23 – 
Računovodsko obračunavanje. Za vsebino drugih dejavnosti računovodstva pa je potrebno 
upoštevati vsebino letnega poročila, ki precej temelji na SRS 20 – Računovodsko 
predračunavanje, SRS 23 – Računovodsko obračunavanje, SRS 28 – Računovodsko 
nadziranje, SRS 29 – Računovodsko analiziranje in SRS 30 – Računovodsko informiranje. 
Predvsem na teh standardih temelji nadrobnejša predstavitev posameznih podfunkcij 
računovodstva. Vse podfunkcije računovodstva potekajo v okviru stroškovnega in finančnega 
računovodstva. Tako kot v podjetjih je tudi pri uporabnikih proračuna pomembna delitev po 
poslovnih dogodkih, in sicer na stroškovno in finančno računovodstvo. Naloga finančnega 
računovodstva je zunanje področje organizacije z zgolj prevzetimi podatki o notranjem 
področju poslovanja, predmet stroškovnega računovodstva pa sta računovodsko spremljanje 
(knjigovodenje in računovodsko predračunavanje) in računovodsko presojanje (računovodsko 
nadziranje in računovodsko analiziranje) notranjega poslovanja organizacije. Iz tega izhaja, da 
morajo imeti vsi uporabniki proračuna obe vrsti računovodstva, saj proračunski uporabniki 
niso izolirane organizacije, ki ne bi sodelovale z okoljem, poleg tega pa tudi delujejo – tako 
delovanje pa pomeni gibanje prvin posebnega procesa v organizaciji. Prav tako ne moremo 
imeti glavnega knjigovodstva, če nimamo pomožnih knjigovodstev, ki so sestavina 
stroškovnega računovodstva. 

 
Zakon o računovodstvu v 9. členu določa, da morajo poslovne knjige in poročila 

»zagotavljati ločeno spremljanje poslovanja in prikaz izida poslovanja s sredstvi javnih financ 
in drugih sredstev za opravljanje javne službe od spremljanja poslovanja s sredstvi, 
pridobljenimi z naslova prodaje blaga in storitev na trgu, in zagotavljati možnost ocene 
namembnosti, gospodarnosti in učinkovitosti porabe javnih financ«. To pa pomeni, da že 
Zakon o računovodstvu zahteva tako finančno kot tudi stroškovno računovodstvo. 

 
Ne glede na to, ali gre za stroškovno ali za finančno računovodstvo, pa poznamo vse 

podfunkcije računovodstva, to je knjigovodstvo, predračunavanje, nadziranje in analiziranje. 
Oglejmo si podrobneje vsebino posamezne funkcije. 
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1. Knjigovodstvo (knjigovodenje) 
Naloga knjigovodstva je vodenje poslovnih knjig, ki so ali predpisane z zakonom (glavna 

knjiga in dnevnik) ali pa jih organizacija vzpostavi za svoje potrebe. Med tistimi, ki niso 
nadrobno zakonsko predpisane, so pomožne knjige oziroma analitične evidence, ki 
dopolnjujejo konte glavne knjige. Za pomožne in analitične evidence je značilno, da sodijo v 
stroškovno računovodstvo. To pomeni, da ima vsaka organizacija poleg finančnega 
računovodstva tudi stroškovno, katerega predmet so vse evidence, povezane s prvinami 
poslovnega procesa, to je osnovnih sredstev, storitve drugih in delo zaposlenih. Naloga 
knjigovodstva je, da poleg vodenja poslovnih knjig zagotovi tudi ustrezne obračune za 
posamezne izvajalne funkcije (nabavno, tehnično, finančno funkcijo), za organizacijske enote 
(stroškovna mesta, mesta odgovornosti, ekonomske enote, evidenčne enote) in za organizacijo 
kot celoto (poslovni izid, finančni izid in razkritja in pojasnila). 
 

2. Računovodsko predračunavanje 
Predračunavanje v širšem pomenu je vsako vrednotenje prihodnjih poslovnih dogodkov. 

Turk opredeljuje predračunavanje kot zbiranje, urejevanje in obdelovanje podatkov, ki se 
nanašajo na načrtovanje gospodarskih kategorij v prihodnjem obdobju ter njihovo 
prikazovanje v predračunih, ki podrobneje obdelujejo načrte; njegov del je računovodsko 
predračunavanje (Turk, 1997, str. 15). Tej opredelitvi predračunavanja sledi tudi prenovljeni 
SRS 20, ki pravi, da je računovodsko predračunavanje »obdelovanje v denarni merski enoti 
izraženih podatkov o načrtovanih gospodarskih kategorijah poslovnih procesov in stanj«. 
Standard loči računovodsko predračunavanje od drugega predračunavanja, ki zajema poleg 
denarno izraženih velikosti tudi take, ki jih ni mogoče izraziti v denarni merski enoti. 
Predračunavanje je podlaga za načrte pri uporabnikih proračunov za finančne načrte. 
 

Za prenovljene slovenske standarde je značilno, da zelo natančno ločijo računovodske 
informacije od finančnih. To se kaže tudi v standardu 20, ki poudarja, da je treba 
računovodsko predračunavanje ločiti od finančnega. Finančno predračunavanje je po eni 
strani ožje od računovodskega, saj daje podlago le za načrtovanje na finančnem področju, to 
je na področju denarnih in finančnih tokov ali procesov in stanj, povezanih s financiranjem in 
naložbenjem. Po drugi strani pa je finančno predračunavanje širše od računovodskega, saj se 
lahko širi tudi na področja, kjer ni računovodskih podatkov. 

 
Predračuni morajo biti sestavljeni zelo skrbno, saj so sodilo doseženega, hkrati pa 

pomembni za zunanje in notranje uporabnike. Pokazati morajo, kaj je mogoče doseči glede na 
razmere pri poslovanju. Biti morajo torej stvarni, saj sicer postavljeni cilji ne izražajo 
resničnega stanja. To pa pomeni, da tudi takrat, ko so cilji doseženi, ne vemo, ali so bile 
razmere pri poslovanju izrabljene optimalno ali ne. 
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Računovodske predračune delamo zato, da si lahko postavimo cilje, katerih doseganje 
tudi nadziramo. Če pa to želimo, morajo biti predračuni narejeni tako, da jih je mogoče 
spremljati. To je razlog, da je predračun definiran kot celosten, formalen načrt, ki kvantificira 
in opredeljuje prihodnje poslovne dejavnosti v nekem prihodnjem poslovnem obdobju. Zato 
se predračun nanaša na vnaprej opredeljene poročevalske enote za neko prihodnje obdobje in 
je kvantificiran. V naprej opredeljeno enoto spremljanja morajo evidentirati tudi v 
stroškovnem računovodstvu. Obračune moramo dajati za vnaprej določena časovna obdobja 
in v določenih merskih enotah (denarju ali kakšni drugi enoti). 

 
Koliko so cilji stvarni, je odvisno tudi od uporabljene metodike predračunavanja. Če je 

torej predračun postavljen zato, da bi dobili sodilo doseženega, je treba skrbno pretehtati, kaj 
daje večje prihranke – preprosta priprava predračuna ali njegova realnost. Pri tem se moramo 
zavedati, da je predračun podlaga za ugotavljanje odmikov in s tem za nadziranje uspešnosti 
delovanja odgovornih. Medtem ko so pri knjigovodstvu obračuni posledica knjigovodskih 
podatkov, pa so računovodski predračuni posledica predvidevanj. Zato se predračuni vedno 
razlikujejo od obračunov (Turk, 1997, str. 15). 

 
Čeprav je predračunavanje pomembno za vse organizacije, je za tiste, ki so jim 

predračuni podlaga za pridobivanje prihodka, še posebno pomembno. Poleg tega da jim 
predračuni zagotavljajo prihodke, imajo tudi precej koristnih stranskih učinkov. Iz literature 
izvemo, da se s predračuni lahko dosežejo tudi stranski cilji, ki izboljšujejo celotno 
poslovanje javnih institucij. Med temi so: 

– ocenjevanje prihodnjih stroškov, 
– odločanje in načrtovanje, 
– ustvarjanje podlag za nadzor nad prihodki in stroški, 
– ustvarjanje podlage za merjenje in ocenjevanje doseženega, 
– motiviranje zaposlenih, 
– lažje usklajevanje ter komuniciranje pri usklajevanju in uresničevanju dejavnosti. 
 

3. Računovodsko nadziranje 
Opredeljeno je v SRS 28 in pomeni računovodsko presojanje pravilnosti pojavov in 

računovodskih podatkov o njih; obsega pridobivanja podatkov, ki se nato uporabijo v 
knjigovodstvu ali računovodskem obdelovanju, in analiziranje pa tudi sestavljanje 
računovodskih poročil o načrtovanih in uresničenih poslovnih procesih in stanjih. 
Računovodsko nadziranje poteka kot računovodsko kontroliranje podatkov ob njihovem 
vnosu in med obdelovanjem ter kot notranje in zunanje revidiranje računovodenja. Pri tem je 
treba poudariti, da je samo računovodsko kontroliranje del računovodske službe, pri 
notranjem in zunanjem revidiranju pa gre za nadziranje računovodske službe. Čeprav je 
notranje revidiranje služba v organizaciji, ne sme biti sestavni del računovodske službe, kar se 
v praksi pogosto dogaja. 
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4. Računovodsko analiziranje 
Računovodsko analiziranje sledi računovodskemu predračunavanju in računovodskemu 

obračunavanju. To pomeni, da so dela v zvezi s tem definirana z osnovno dejavnostjo 
računovodenja. Računovodsko analiziranje je opisano v SRS 29. Po tem standardu je 
računovodsko analiziranje del celotnega analiziranja v organizaciji. Pomeni presojanje 
kakovosti pojavov in računovodskih podatkov o njih ter obsega analiziranje, ki je tesno 
povezano s sestavljanjem računovodskih poročil o načrtovanih in uresničenih poslovnih 
procesih in stanjih. Povečuje kakovost računovodskih informacij, ki pojasnjujejo stanje in 
dosežke pri poslovanju ter so pomembne za izboljšavo procesov in stanj. V skladu s 
predračunavanjem in obračunavanjem, ki se lahko nanašata na poslovno ali finančno 
področje, je tudi računovodsko analiziranje širši pojem od finančnega analiziranja. 
Računovodsko analiziranje posega na vsa področja, ki jih računovodstvo spremlja, finančno 
analiziranje pa zadeva le analiziranje nalog s finančnega področja delovanja. Glede na to, 
katere gospodarske kategorije ali pojave preučuje, je lahko računovodsko analiziranje predmet 
stroškovnega ali finančnega računovodstva. 
 

Lahko rečemo, da je računovodsko analiziranje predvsem preučevanje poslovanja. 
Najpomembnejša naloga računovodskega analiziranja je ustvarjati podlago za kakovostne 
odločitve in ugotavljanje, ali je cilj podjetja dosežen in kakšni so razlogi za odmike. Analiza 
mora tistim, ki jih to zanima, pokazati, ali bi bilo mogoče poslovne funkcije opravljati 
gospodarneje.  

 
To pove, da prav računovodska analiza pokaže, kako in koliko so bili doseženi finančni 

načrti neposrednih in posrednih uporabnikov. 
 

5. Računovodsko informiranje 
Je končna stopnja računovodstva. Računovodsko informiranje pomeni sporočanje 

računovodskih podatkov tistim, ki so zanje zainteresirani. Informiranje je v celoti odvisno od 
razvitosti informacijskih dejavnosti v podjetju. Računovodsko informiranje definira SRS 29, 
ki pravi, da je računovodsko informiranje predstavljanje računovodskih podatkov in 
računovodskih informacij uporabnikom. Kot takšno, je končna stopnja knjigovodenja, 
računovodskega predračunavanja, računovodskega nadziranja in računovodskega analiziranja. 
Računovodsko informiranje je del celotnega informiranja, potrebnega pri delovanju 
organizacije. Razlikuje se od finančnega informiranja, ki je zgolj informiranje o procesih in 
stanjih v zvezi s finančnim področjem nalog v organizaciji; finančno informiranje prevzema 
in poglablja le tisti del računovodskega informiranja, ki je usmerjen k finančnem načinu 
razmišljanja, zato se širi tudi na področja, na katerih ni računovodskih podatkov. 
Računovodsko informiranje je sestavina finančnega računovodstva, kadar obravnava ustaljene 
računovodske podatke, pomembne za prikazovanje celotne organizacije ali njenih razmerij z 
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drugimi, sestavina stroškovnega računovodstva, kadar obravnava ustaljene računovodske 
podatke o podrobnostih z notranjega področja delovanja, in sestavina poslovodnega 
računovodstva, kadar obravnava enkratne računovodske informacije za enkratne posebne 
potrebe poslovodstva. Računovodsko informiranje se izvaja z računovodskimi poročili, ki 
vsebujejo računovodske podatke in računovodske informacije. 

 
Za finančno in stroškovno računovodstvo je značilno, da pomenita nevtralno zbiranje 

podatkov. To je tudi razlog, da ne delata za znane uporabnike. Iz njih so izbrani podatki, ki 
postanejo informacije, pomembne za različne uporabnike. Kdo je pristojen, da podatke 
preoblikuje v informacije? Računovodja – po svojem preudarku ali po naročilu drugega. 
Potreba po preoblikovanju podatkov v informacije je razlog, da v teoriji in praksi poznamo še 
poslovodno računovodstvo. Vendar poslovodno računovodstvo ni računovodstvo, za katero bi 
bilo značilno specifično področje spremljanja in preučevanja pojavov. Z izrazom poslovodno 
računovodstvo se označuje tisti del celotnega računovodstva, ki pripravlja računovodske 
informacije za odločanje. SRS 29 govori o poročilih za odločanje. To je zasnovano na 
vnaprejšnji podrobni preučitvi problema, na katerega se poročila nanašajo, njegovi mogoči 
rešitvi, prednostih in pomanjkljivostih vsake od rešitev ter načinu oblikovanja računovodskih 
informacij, ki so podlaga za ustrezno odločitev. Takšno računovodsko preučevanje upošteva 
poslovodno vlogo računovodstva in se širi tudi na področja zunaj njega. Iz tega izhaja, da 
poslovodno računovodstvo informacije, ki jih pridobi iz stroškovnega in finančnega 
računovodstva, dopolni z informacijami, ki sicer niso predmet računovodskega spremljanja. 
Na takšno obravnavanje poslovodnega računovodstva vse bolj opozarja tudi tuja strokovna 
literatura, ki ob poslovodnem računovodstvu obravnava metode, pri katerih se upoštevajo tudi 
neračunovodski podatki. Sodobno računovodstvo namreč ni več vezano na ozke knjigovodske 
podatke ter pri računovodskem preučevanju niso več obravnavani le računovodski podatki. 

 
Ta vidik obravnavanja računovodstva je pomemben za uporabnike proračuna, saj mora 

letno poročilo vsebovati informacije o doseženih ciljih in rezultatih, ki pa niso izraženi le 
denarno, temveč tudi nedenarno (neračunovodsko), s kazalniki in kazalci. 

 
Analiza računovodske dejavnosti pokaže, da je mogoče od sodobno organiziranega in 

pojmovanega računovodstva pričakovati naslednje dejavnosti in izide: 
1. spremljanje vseh poslovnih dogodkov v organizaciji, pripravo predračunskih, 

obračunskih ter analitskih podatkov in informacij ter poročil o delovanju celotne 
organizacije, njenih delov in njenih izložkov za različne uporabnike računovodskih 
informacij; za računovodske podatke in informacije je značilno, da so izražene v 
denarnih merskih enotah – to omogoča seštevanje, odštevanje, množenje, deljenje, 
itn.; informacije, ki jih računovodstvo zbira in daje, kadar gre za poslovodno 
računovodstvo, dopolnjene z neračunovodskimi podatki, ki olajšajo odločanje; 
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2. podatki in informacije, ki jih računovodstvo daje, kažejo resnično stanje in so 
pripravljeni po predpisih – so torej verodostojni; to zagotavlja računovodsko 
nadziranje v najširšem pomenu besede; 

3. da se lahko uporabniki računovodskih poročil odločajo na podlagi verodostojnih 
podatkov in poročil, sta zagotovljena tudi notranje in zunanje revidiranje; z obema 
procesoma preverja, ali so trditve v računovodskih poročilih resnične in v skladu s 
predpisi. 

3.4 Priprava in spremljanje uresničevanja finančnih načrtov uporabnikov 
proračuna 

Iz proračuna se financirajo posredni in neposredni uporabniki. Priprava dokumentov, ki 
so podlaga za financiranje posameznega uporabnika, pa je različna. Vendar je treba za obe 
vrsti uporabnikov pripraviti poročilo o doseženih ciljih in rezultatih delovanja. Čeprav je 
poročilo za ene in druge obravnavano v razdelkih ustreznega akta, sta obe poročili vsebinsko 
enaki. 

 
Spremljava finančnih načrtov je mogoča, če sta predračun in obračun, to pomeni finančni 

načrt in njegova spremljava, izdelana po isti metodiki. S tem ko smo sprejeli obveznosti o 
poročanju, to je obračunavanju, smo sprejeli tudi obveznost glede predračunavanja, saj o 
doseženih ciljih ni mogoče poročati, če ne vemo, kakšni so bili postavljeni cilji. To pa je 
zagotovljeno s finančnim načrtom. 

 
Za analizo uresničevanja ciljev je pomemben izvedbeni predpis, imenovan Navodilo o 

pripravi zaključnega državnega računa in občinskih proračunov ter metodologije za pripravo 
poročila (Uradni list RS, št. 12/01). 
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Poslovne knjige in knjigovodske listine 
Zakon o računovodstvu ureja za državni in občinski proračun vodenje poslovnih knjig ter 

sestavljanje in predlaganje računovodskih izkazov. Zakon o javnih financah določa ministra, 
pristojnega za finance, da predpiše računovodske postopke, kontni načrt, vodenje knjig in 
izdelavo poročil v skladu s slovenskimi računovodskimi standardi in Zakonom o 
računovodstvu. 

Poslovne knjige 
Poslovne knjige so evidence, s katerimi se zagotavljajo podatki za pridobivanje 

informacije o stanju, prihodkih in drugih prejemkih, odhodkih in drugih izdatkih ter izidu 
poslovanja. Občinski urad, pristojen za finance in računovodstvo, vodi poslovne knjige na 
podlagi verodostojnih knjigovodskih listin po sistemu dvostavnega knjigovodstva in z 
upoštevanjem enotnega kontnega načrta (Zakon o računovodstvu, 1999). 

 
Poslovne knjige so javne listine. Vodijo se v slovenskem jeziku in v tolarjih. Temeljni 

poslovni knjigi sta: 
– dnevnik in 
– glavna knjiga. 

 
Vodenje temeljnih knjig je obvezno. 
 
Glavno knjigo sestavljajo sintetični in analitični konti, na katere se posamično ali zbirno 
knjižijo stanja in spremembe sredstev in obveznosti do virov sredstev, odhodki in drugi 
izdatki, prihodki in drugi prejemki ter izid poslovanja. Dogodki se vnašajo v glavno knjigo na 
podlagi izvirnih in izvedenih knjigovodskih listin (nalogov za knjiženje). Glavno knjigo je 
treba izpisati vsaj ob zaključku obračunskega leta (Zakon o računovodstvu, 1999). 
 
Dnevnik je temeljna knjiga, v kateri se v časovnem zaporedju zapisujejo vse poslovne 
spremembe (poslovni dogodki). Dnevnik glavne knjige se praviloma izpisuje sproti, dnevno, 
obvezno pa vsaj enkrat na leto ob koncu poslovnega leta. 
 

Pomožne knjige so analitične evidence in druge pomožne knjige, ki dopolnjujejo konte 
glavne knjige, in so naslednje (Zakon o računovodstvu, 1999): 
– blagajniški dnevnik zajema vsa posamična gotovinska vplačila in izplačila, ločeno za 
domačo in tujo valuto, in se vsak dan zaključuje; 
– analitična evidenca opredmetenih osnovnih sredstev – knjiga opredmetenih osnovnih 
sredstev je analitična evidenca poslovnih sprememb opredmetenih osnovnih sredstev po 
sintetičnih in analitičnih kontih in po stopnjah rednega odpisa, vanjo se ločeno prikazuje 
evidenca za osnovna sredstva, za katera se izvrši posamični redni odpis, in evidenca drobnega 
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inventarja (tistega, katerega nabavna vrednost presega 500 EUR in katerega doba trajanja je 
daljša od enega leta), za katerega se izvrši skupinski redni odpis; 
– analitična evidenca terjatev do kupcev – analitična evidenca terjatev in obveznosti 
zagotavlja podatke o stanju in gibanju razmerij s kupci in drugimi dolžniki ter z dobavitelji in 
drugimi upniki ter datumu zapadlosti terjatev in obveznosti (Zakon o računovodstvu, 1999); 
– analitična evidenca obveznosti do dobaviteljev – ločeno se mora zagotavljati evidenca za 
opravljanje redne dejavnosti proračunskega uporabnika in dejavnosti, dosežene s prodajo 
blaga in storitev na trgu (lastna dejavnost), ob koncu poslovnega leta se podatki izpišejo; 
– analitična evidenca plač in drugih osebnih prejemkov – izpisi analitičnih evidenc plač in 
drugih osebnih prejemkov se opravijo med letom po potrebi, ob letnem obračunu pa se 
obvezno izpiše pregled po zaposlenih delavcih in po vrstah vseh izplačil; 
– druge pomožne knjige in evidence po potrebi. 

Knjigovodske listine 
Knjigovodska listina je pisno pričevanje o nastanku poslovnega dogodka. Skupaj z 

odredbo odredbodajalca služi za vnašanje knjigovodskih podatkov v poslovne knjige, 
kontroliranje poslovnega dogodka ter za najavo obveznosti službi za finance, pristojni za 
likvidnost proračuna. 

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

spremembo pri sredstvih, obveznosti do virov sredstev, prihodkih in odhodkih, stroških in 
učinkih ter rezultatih poslovanja. Sestavljajo se tudi v zvezi s poslovnimi dogodki, ki so 
predmet zunajbilančne evidence (Zakon o računovodstvu, 1999). Knjigovodske listine delimo 
na: 

– zunanje izvirne, 
– notranje izvirne, 
– notranje izvedene. 

 
Zunanje izvirne prejme uporabnik iz okolja, notranje izvirne pa nastanejo znotraj pri 

uporabniku. Notranje izvedene se izdelajo v računovodstvu na podlagi izvirnih knjigovodskih 
listin. 

 
Med zunanje izvirne sodijo prejeti računi za osnovna sredstva, material, blago in storitve, 

pogodbe, naročilnice, bremepisi, dobropisi, dobavnice in podobno. 
 
Med notranje izvirne knjigovodske listine spadajo izdani računi za prodajo osnovnih 

sredstev, storitev in blaga, naročilnice, dobavnice, obračuni, dobropisi, bremepisi, pogodbe in 
podobno. Notranje izvedene listine so tiste, ki se izdelajo v računovodstvu na podlagi izvirnih 
knjigovodskih listin, kot so nalogi za knjiženje, ki se izdelajo zlasti za knjiženje obračuna 
plač, sprememb pri osnovnih sredstvih – pridobitev, odpis osnovnih sredstev, revalorizacija in 
podobno. 
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Nalog mora biti podpisan, s čimer izdajatelj jamči za resničnost nastanka poslovnega 

dogodka in potrjuje, da listina resnično in pošteno prikazuje podatke o poslovnem dogodku. 
Taka verodostojna listina je podlaga za knjiženje v računovodstvu. 

 
Vsaka knjigovodska listina mora biti posredovana v računovodstvo, kjer jo kontrolirajo, 

knjižijo in sistematično odložijo ter hranijo. 
 

3.4.1 Zaključevanje poslovnih knjig ter hramba dokumentacije 
 

Ob koncu obračunskega leta, po knjiženju poslovnih sprememb, se poslovne knjige 
zaključijo ter sestavijo računovodski izkazi. 

 
Poslovne knjige, razen registra opredmetenih osnovnih sredstev, se po koncu poslovnega 

leta zaključijo in na novo odprejo za naslednje leto. Poslovne knjige in listine se shranijo v 
arhiv. Za sprotno hrambo poslovnih knjig in listin, ki se hranijo v prostorih računovodstva, je 
odgovoren računovodja (Zakon o računovodstvu, 1999). 

Knjigovodske listine se hranijo (Zakon o računovodstvu, 1999): 
a) dve leti: 

– prodajni in kontrolni bloki, 
– pomožni obračuni in podobne knjigovodske listine, 
b) tri leta: 

– listine plačilnega prometa, 
c) pet let: 

– knjigovodske listine, na podlagi katerih se knjiži, 
– z zakonom določene listine, 
– izdani in prejeti računi, 
– dokumenti o popravkih računov, 
– dokumenti o izvozu in uvozu, 
– dokumenti o plačilih in izplačilih, 
– drugi dokumenti, pomembni za obračun in plačilo DDV, 
d) deset let: 

– kupoprodajne pogodbe za nepremičnine. 
 

Poslovne knjige se hranijo (Zakon o računovodstvu, 1999): 
– glavna knjiga in dnevnik glavne knjige – 10 let, 
– pomožne knjige – 5 let, 
– trajno se hranijo letni računovodski izkazi, poslovna poročila, končni obračuni 

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

 
 

31



 RAČUNOVODSTVO 

3.5 Vrednotenje ekonomskih kategorij 

3.5.1 Opredmetena osnovna sredstva 
Med opredmetena osnovna sredstva uvrščamo (Zakon o računovodstvu, 1999): 

– zgradbe ter poslovne prostore, 
– opremo in pripadajoče nadomestne dele 
– ter drobni inventar, katerega doba uporabnosti je daljša od enega leta. 

 
Vrednotijo se po nabavni vrednosti oziroma ocenjeni vrednosti, če nabavna vrednost ni 

znana. Za kasneje nastale stroške opredmetenega osnovnega sredstva, s katerimi se povečajo 
njegove prvotne koristi oziroma zmogljivosti, se poveča nabavna vrednost opredmetenega 
osnovnega sredstva. 

 
Nabavna vrednost je sestavljena iz nakupne cene, povečane za dajatve in druge stroške, 

neposredno povezane z usposobitvijo opredmetenega osnovnega sredstva za delo. Za znesek 
nabavne vrednosti se oblikuje vir sredstev, ki se zmanjšuje z obračunano vrednostjo 
popravkov nabavne vrednosti ter neodpisano vrednost prodanih ali odtujenih osnovnih 
sredstev. 

 
Revalorizacija povečuje splošni sklad, amortizacija ga zmanjšuje. Stroški, ki sestavljajo 

nabavno vrednost opredmetenega osnovnega sredstva, se priznajo kot odhodki v obdobju, ko 
so bili plačani. 

 
Opredmetena osnovna sredstva odpisujemo redno in izredno. Redni odpis se opravlja v 

skladu z računovodskimi standardi in Navodilom o načinu in stopnjah rednega odpisa 
neopredmetenih osnovnih sredstev (1999) na podlagi določenih stopenj ob koncu 
obračunskega obdobja za vsako osnovno sredstvo posebej na podlagi letnega proračuna. 
Obračunavati se začne s prvim dnem meseca po tem, ko se je osnovno sredstvo začelo 
uporabljati, konča pa se, ko je amortizljivi znesek v celoti odpisan. Razknjiži se na popravke 
posameznih opredmetenih osnovnih sredstev ter v breme vira, ki je bil oblikovan ob 
pridobitvi osnovnega sredstva. 

 
Drobni inventar, katerega doba trajanja je daljša od enega leta in katerega posamična 

nabavna vrednost je večja od 500 EUR, se skupinsko prikazuje in odpiše v celoti ob nabavi. 
Drobni inventar, katerega doba trajanja je krajša od enega leta in nabavna vrednost manjša od 
500 EUR, se odpiše enkratno v celoti ob nabavi. 
 

Izredni odpis se opravi v primeru: 
– odtujitve, 
– uničenja, 
– trajne izločitve iz uporabe, 
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– znižanja tržnih cen za istovrstna sredstva, 
– skrajšanja predvidene dobe trajanja, ki je bila upoštevana za izračun stopnje za 

odpis. 
 

Ko se nadomesti vrednost, ki je osnova za obračunavanje rednega odpisa, se ta ne 
obračunava več, četudi se osnovno sredstvo še naprej uporablja za opravljanje dejavnosti. 
Začasno se preneha odpisovanje v primeru poškodbe osnovnega sredstva zaradi višje sile 
(potres, poplava, požar, plazovi ipd.) in ga ni mogoče uporabljati in traja do odstranitve 
škode. 

 

3.5.2 Revalorizacija 
Proračun, proračunski uporabniki in pravne osebe javnega prava za druga osnovna 

sredstva in obveznosti do virov sredstev revalorizacije ne opravljajo, razen če je tako 
določeno s predpisom ali pogodbo (Zakon o računovodstvu, Uradni list RS, št. 23–99). 

 
Če do revalorizacije sredstev in obveznosti do virov sredstev, morajo navedeni 

uporabniki revalorizacijski učinek prikazati kot povečanje oziroma zmanjšanje lastnih virov 
sredstev.  

  

3.5.3 Dolgoročne finančne naložbe in terjatve 
Med dolgoročne finančne naložbe spadajo (Zakon o računovodstvu, 1999): 

– dolgoročne finančne naložbe, 
– dolgoročno dana posojila in 
– depoziti. 

 
Med dolgoročne terjatve spadajo: 

– dolgoročna blagovna posojila, 
– dolgoročne terjatve za unovčena poroštva, 
– druge dolgoročne terjatve iz poslovanja, 
– dolgoročne terjatve z naslova finančnega najema. 

 
Dolgoročne finančne naložbe se izkazujejo po nabavni vrednosti, ki ji ustrezajo naložena 

sredstva, dolgoročne terjatve pa po znesku iz listin. Obračunane realne obresti in drugi donosi 
povečujejo njihovo vrednost. Donosi se priznajo kot prihodki ob unovčenju. 

 
Kapitalske naložbe v gospodarske družbe in druge pravne osebe, ki vodijo poslovne 

knjige po določbah Zakona o gospodarskih družbah in Zakona o gospodarskih javnih službah, 
se revalorizirajo z indeksom rasti cen življenjskih stroškov oziroma tako kot določajo 
slovenski računovodski standardi.  
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3.5.4 Denarna sredstva 
Med denarna sredstva uvrščamo tista v blagajni (gotovina, čeki) in dobroimetja na 

računih pri bankah in drugih finančnih organizacijah, dogovorjena samodejna zadolžitev pri 
bankah, izločena denarna sredstva in akreditivi, tolarski depozitni računi ter druga denarna 
sredstva (Zakon o računovodstvu, 1999). 

 
Ločeno izkazujemo domača in devizna denarna sredstva v blagajni in na računih pri 

bankah. Devizna sredstva se izkazujejo v tolarski protivrednosti po srednjem tečaju Banke 
Slovenije. Tečajna uskladitev se opravi ob spremembah ter na bilančni dan. Za nastalo razliko 
se povečajo oziroma zmanjšajo viri. 

 

3.5.5 Kratkoročne finančne naložbe in terjatve 
Kratkoročne finančne naložbe so naložbe v vrednostne papirje, kratkoročno dana 

posojila, druge kratkoročne finančne naložbe. Mednje spadajo tudi tisti deli dolgoročnih 
finančnih naložb, ki zapadejo v plačilo največ leto dni po datumu bilance stanja (Zakon o 
računovodstvu, 1999). 

 
Kratkoročne terjatve so terjatve do kupcev, dani predujmi in varščine, kratkoročne 

terjatve iz financiranja, druge kratkoročne terjatve. To so terjatve, ki zapadejo v plačilo v 
največ enem letu, in del dolgoročnih terjatev, ki zapadejo v plačilo največ v letu dni po 
datumu bilance stanja. 

 
Kratkoročne finančne naložbe se izkazujejo v višini naloženih denarnih sredstev, 

obrestujejo se v skladu z dogovori po pogodbah. Obračun obresti se opravi ob letnem 
obračunu za tiste kratkoročne finančne naložbe v depozite, ki zapadejo šele v naslednjem letu, 
in sicer od dneva nakazila do konca obračunskega leta. Za znesek prejetih obresti se povečajo 
prihodki od financiranja. 

 
Terjatve se izkazujejo z zneski iz listin. Terjatve do kupcev se ne revalorizirajo. Za 

zamudo pri plačilu se obračunavajo zakonsko določene zamudne obresti, če ni dogovorjeno 
drugače. Znesek obračunanih obresti povečuje vrednost terjatev. 

 
Dvomljive, sporne, neizterljive ali zastarane terjatve se evidentira na ustreznih kontih 

bilance stanja. 
 

3.5.6 Kratkoročne obveznosti 
Med kratkoročne obveznosti spadajo tiste, ki zapadejo v plačilo najkasneje v letu dni in 

tisti del dolgoročnih obveznosti, ki zapade v plačilo najkasneje v letu dni po datumu bilance 
stanja (Zakon o računovodstvu, 1999). 
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Kratkoročne obveznosti do virov sredstev so: 

– kratkoročne obveznosti do zaposlenih, 
– kratkoročne obveznosti do dobaviteljev, 
– kratkoročni blagovni krediti, 
– druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja, 
– kratkoročno prejeta posojila, 
– kratkoročne obveznosti iz financiranja. 

 
Kratkoročne obveznosti se izkazujejo iz ustreznih listin in se ne revalorizirajo. 

Obračunane realne obresti povečujejo obstoječe obveznosti in se priznajo kot odhodki od 
plačilu. 

3.5.7 Dolgoročne obveznosti 
Med dolgoročne obveznosti uvrščamo (Zakon o računovodstvu, 1999): 

– dolgoročno prejeta posojila, 
– dolgoročne obveznosti iz poslovanja, 
– dolgoročne obveznosti iz financiranja. 

 
Izkazujejo se v zneskih, ki izhajajo iz knjigovodskih listin. Med dolgoročne obveznosti 

uvrščamo tiste, ki zapadejo v plačilo v roku, daljšem od leta dni. 
 
Ob letnem obračunu se ugotovijo zneski dolgoročnih obveznosti, ki zapadejo v plačilo 

najkasneje v letu dni po datumu bilance stanja. V njej se ti zneski izkažejo med ustreznimi 
kratkoročnimi obveznostmi po predhodnem preknjiženju v računovodstvu. 

 
Dolgoročne obveznosti se ne revalorizirajo, razen če ni dogovorjeno drugače. 

Obračunane realne obresti povečujejo obveznosti in se ob plačilu priznajo kot odhodek. 
 

3.5.8 Kratkoročne časovne razmejitve 
Kratkoročne časovne razmejitve poznamo kot (Zakon o računovodstvu, 1999): 

– aktivne časovne razmejitve za potrebe razmejevanja kratkoročno odloženih 
stroškov oziroma odhodkov in predhodno nezaračunanih prihodkov; 

– pasivne kratkoročne časovne razmejitve za razmejevanje vnaprej vračunanih 
stroškov oziroma odhodkov in kratkoročno odloženih prihodkov. 

 
Aktivne časovne razmejitve se oblikujejo za obdobje največ do enega leta in le v znesku 

dejanskih stroškov. Promet in stanje posameznih kontov kratkoročnih časovnih razmejitev se 
preverja mesečno. 
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Zaradi priznavanja prihodkov in odhodkov na podlagi računovodskega načela denarnega 
toka se ob nastanku obveznosti oziroma terjatev knjiži konto skupine 18 – Neplačani odhodki 
oziroma konto skupine 28 – Neplačani prihodki. 

 

3.5.9 Priznavanje prihodkov in odhodkov 
Za proračun in proračunske uporabnike velja glede priznavanja prihodkov in odhodkov 

načelo denarnega toka.  
 
Odredba o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov uporabnikov enotnega 

kontnega načrta (Uradni list RS, št. 86-4121/99) opredeljuje v tretjem členu načelo denarnega 
toka: »Prihodki in odhodki se priznavajo po načelu denarnega toka«. To načelo pomeni, da se 
prihodek oziroma odhodek prizna, ko sta izpolnjena naslednja pogoja: 

a) poslovni dogodek, ki ima za posledico izkazovanje prihodkov oziroma 
odhodkov, je nastal ter 

b) je prišlo do prejema ali izplačila denarja oziroma njegovega ekvivalenta. 
 

Šteje se, da je pogoj za priznavanje prihodkov in odhodkov, določen v drugi alineji 
prejšnjega odstavka, izpolnjen tudi, če so bile terjatve oziroma obveznosti, ki se nanašajo na 
prihodke oziroma odhodke, poravnane na drug način, pri čemer je nastal denarni tok. 

 
Ne glede na določbo prve alineje prvega odstavka tega člena se za znesek prejetih 

oziroma danih predujmov, ki se nanašajo na prihodke oziroma odhodke, priznajo prihodki 
oziroma odhodki že ob prejemu oziroma izplačilu denarja. 

 
Za priznavanje prihodkov oziroma odhodkov morata biti torej praviloma izpolnjena oba 

pogoja: nastanek poslovnega dogodka in denarni tok. Po Pravilniku o enotnem kontnem 
načrtu za proračune, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 
86-4122/1999) se pravne osebe javnega prava (uporabniki enotnega kontnega načrta) delijo 
na: 

1. določene uporabnike enotnega kontnega načrta in 
2. druge uporabnike enotnega kontnega načrta. 

 
Za določene uporabnike velja načelo nastanka poslovnega dogodka. 
 
Za druge uporabnike velja načelo denarnega toka. Med druge uporabnike enotnega 

kontnega načrta spadajo: 
– državni in občinski proračuni, 
– državni in občinski organi in organizacije, 
– ožji deli lokalnih skupnosti, 
– Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, 
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– Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije in 
– javni skladi, ki so jih ustanovile občine ali država. 

 

3.6 Obtok dokumentacije za izplačilo 

3.6.1 Evidentiranje predobremenitev proračuna 
Neposredni uporabniki lahko prevzemajo obveznosti, ki zahtevajo odhodek proračuna 

(ZIPRS, 2004–2005): 
1. s sklepanjem pisnih pogodb; 
2. s podpisovanjem drugih listin, ki imajo značaj pogodbe (npr.naročilnice); 
3. z izdajo posamičnih pravnih aktov (npr. upravne, sodne odločbe, sklepi) ter 
4. obveznosti, ki izhajajo neposredno iz zakona ali drugega splošnega predpisa ali na 

teh pravnih podlagah posamičnega pravnega akta, vendar samo do višine 
sprejetega finančnega načrta. Skupni obseg prevzetih obveznosti, ki bodo zapadle 
v plačilo v prihodnjih letih za investicijske odhodke, ne sme presegati 75 % pravic 
porabe v sprejetem finančnem načrtu, za blago in storitve pa ne sme presegati 
25 %. 

 
Pri sklepanju pogodb se mora proračunski uporabnik držati 18. člena Zakona o javnih 

naročilih, ki mu nalaga, da pri oddaji naročila za blago in storitve, ki presegajo 10.000.000.00 
tolarjev, in oddaji naročila za gradbena dela, ki presegajo 20.000.000,00 tolarjev, obvezno 
javi javni razpis. Če vrednost naročila presega 30.000.000,00 tolarjev, mora od ponudnika, 
kot zavarovanje za izpolnitev svojih obveznosti, prejeti bančno garancijo za resnost ponudbe, 
bančno garancijo za izpolnitev pogodbenih obveznosti in bančno garancijo za odpravo napak 
v garancijski dobi (ZIPRS, 2004–2005). Navedene vrednosti se vsako leto spreminjajo. 

 
Za pogodbe, v katerih je predvideno predplačilo, mora uporabnik predhodno pridobiti 

soglasje župana, za vsako predvideno predplačilo še pred objavo javnega razpisa ali 
sklenitvijo pogodbe, če se naročilo oddaja z neposredno pogodbo, priložiti tudi instrument 
zavarovanja plačil. 

 

3.6.2 Postopek izplačil iz proračunskih sredstev 
 

Postopki za izplačilo sredstev iz proračuna so enotni. Uporabnik mora listino za izplačilo 
dostaviti računovodstvu v 5 dneh po prejemu (Pravilnik o postopkih za izvrševanje proračuna, 
2001). Vsebovati mora: 

– originalne listine in 
– odredbo za izplačilo oziroma nakazilo. 
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Slika 6: Primer originalne listine 
 

 
 
 

Vir: Knjiga prejetih računov Občine Izola 
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Slika 7: Primer odredbe za izplačilo oziroma nakazilo 
 

 
 
Vir: Knjiga prejetih računov Občine Izola 
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Iz odredbe mora biti razvidno (Pravilnik o postopkih za izvrševanje proračuna, 2001 ter 
na njegovi osnovi Navodilo o prevzemanju, sestavljanju in prenašanju knjigovodskih listin): 

a) evidenčna številka odredbe, 
b) šifra in naziv neposrednega uporabnika, 
c) skrbniška postavka – konto, 
d) proračunsko leto, 
e) račun upravičenca in sklicna številka dokumenta, 
f) račun, naziv in naslov banke, 
g) evidenčna številka dokumenta, 
h) znesek odredbe v tolarjih oziroma v drugi valuti z navedbo valute, vrste tečajne 

liste in tečaja, 
i) datum dokumenta, 
j) datum prejema dokumenta, 
k) datum zapadlosti dokumenta, 
l) datum zapadlosti po odredbodajalcu, 
m) vrsta odhodka, 
n) namen nakazila iz šifranta namena nakazil, 
o) datum in podpis predlagatelja, 
p) datum in podpis strokovne službe, 
q) datum in podpis odredbodajalca. 

 
Računovodska služba uporabnika dokumentacijo pregleda z vidika predpisov, ki urejajo 

računovodsko in davčno poslovanje. Dokumentacijo vrne, če ugotovi, da: 
1. je dokumentacija nepopolna, 
2. ne ustreza namenu postavke – konta, iz katere se predlaga izplačilo, 
3. listine niso likvidirane skladno s predpisi. 

 
Ustrezno in popolno dokumentacijo knjiži kot obveznost za plačilo. Če pa ugotovi, da 

obveznosti presegajo razpoložljiva sredstva na proračunski postavki – kontu ali niso v skladu 
z evidentiranimi predobremenitvami, obveznost poknjiži, skrbnika (uporabnika) pa obvesti, 
da plačila ni mogoče opraviti (Pravilnik o postopkih za izvrševanje proračuna, 2001). 

 
Računovodska služba pripravi predlog izplačil sredstev iz proračuna, iz katerega so 

razvidna predvidena izplačila na določen dan po posameznih proračunskih uporabnikih in 
zbirno zaradi sistema planiranja likvidnosti. Na določen dan se izvrši nakazilo iz proračuna na 
račun uporabnika oziroma plačilo obveznosti iz proračuna končnemu prejemniku. Če se 
sredstva ne porabijo namensko, jih je proračunski uporabnik dolžan vrniti na postavko – 
konto, iz katerega so bila črpana. 
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3.6.3 Roki plačil 
Ne glede na določbe drugih zakonov in podzakonskih predpisov, so plačilni roki v breme 

državnega in občinskih proračunov (ZIPRS, 2004): 
1. najmanj šestdeset dni za plačilo obveznosti z naslova investicij in investicijskega 

vzdrževanja, ki se plačujejo po posameznih situacijah; 
2. najmanj trideset dni za plačilo vseh drugih obveznosti. 

 
Rok za plačilo začne teči z dnem, ko je neposredni uporabnik prejel listino, ki je podlaga 

za izplačilo, in ne sme presegati devetdeset dni. Obveznost se plača v zakonsko določenem 
roku, tudi če je na računu ali v pogodbi določen drugačen plačilni rok. 

 
Ti plačilni roki ne veljajo za: 

a) donacije, če donator tako zahteva, 
b) storitve, ki se izvajajo v javnih službah, in za financiranje programov javnih služb 

ter 
c) v drugih primerih, ki jih lahko določi minister, pristojen za finance, kadar je to 

potrebno za zagotovitev gospodarnega in učinkovitega razpolaganja s 
proračunskimi sredstvi. 

 
Najmanj tridesetdnevne roke zahtevajo kompleksni postopki izplačil iz proračuna, v 

katerih so zaradi finančne in računovodske kontrole udeleženi številni subjekti. To je nujno 
tudi zaradi vzpostavljenega sistema planiranja likvidnosti proračuna, ki zagotavlja racionalno 
upravljanje denarnih sredstev in kratkoročnega zadolževanja države oziroma občine. Le ob 
takšnih rokih plačil se proračunski uporabniki izognejo zamudam pri plačilu obveznosti, 
plačilu zamudnih obresti in tako se zagotavlja gospodarno vodenje proračunskih sredstev. 

 

3.6.4 Zaključni račun proračuna 
Zaključni račun proračuna je akt države oziroma občine, v katerem so prikazani 

predvideni in realizirani prihodki, drugi prejemki in odhodki ter drugi izdatki, drugi prejemki 
in odhodki ter drugi izdatki za preteklo leto (Zakon o javnih financah, 1999). 

 
Pri sestavi zaključnega računa se upošteva členitev, ki je predpisana za sestavo 

proračuna. Zajema tudi utemeljitev zaključnega računa, katere sestavni del so podatki iz 
bilance stanja ter pojasnilo odmikov. 

 
Neposredni uporabnik pripravi zaključni račun svojega finančnega načrta in letno 

poročilo za preteklo leto ter ga predloži ministru pristojnemu za finance do 28. februarja 
tekočega leta. Občine predložijo zaključni račun županu, ta pa občinskemu svetu do 31. marca 
tekočega leta. 
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3.6.5  Evidentiranje poslovnih dogodkov 
V tem poglavju bom prikazala evidentiranje poslovnih dogodkov za neposredne 

uporabnike občinskega proračuna.  
 
V tabelah sem v polja debet in kredit vnašala konte iz kontega plana, ki je prikazan na 

sliki 6. 
 
Proračunski uporabnik mora poleg originalnih listin za izplačilo predložiti Odredbo za 

izplačilo, ki mora vsebovati elemente, ki jih določa 107. člen Pravilnika o postopkih za 
izvrševanje proračuna (Uradni list RS, št. 66-3560/2001) ter kot jih določa Navodilo o 
prevzemanju, sestavljanju in prenašanju knjigovodskih listin. 
 

3.6.6 Plače in refundacije nadomestil plač 
Pri izplačilu plač uporabniki pošljejo računovodski službi do 25. v mesecu vso potrebno 

dokumentacijo za obračun plač. Sem spadajo podatki o osnovnih plačah z minulim delom in 
dodatki iz odločb, podatki o delovni uspešnosti, nadurnem delu, dodatki za posebne pogoje 
dela in drugih osebnih prejemkih. Vsem naštetim podatkom mora biti priložen nalog za 
obračun plač, ki ga podpiše odredbodajalec. Ob izplačilu plač pripravi računovodska služba 
nalog za knjiženje.  

 
Tabela 2: Evidentiranje obračuna in izplačila plač ter nadomestil 
 

ZAP.ŠT. NALOG POSLOVNI DOGODEK BREME DOBRO 

1 Temeljnica 
Plače in drugi osebni prejemki 
z nadomestili 180000   

       2***** 
2 Temeljnica 

Izplačilo plač, nadomestil in 
drugih osebnih prejemkov 

2*****   
       180000 
     4***** 110900 
    

Terjatve za nadomestila 
vnaprej vračunanih odhodkov 

170***   
       29**** 
3   Transakcijski račun (podračun 

proračuna) 110900   
        110000 

 
Vir: Temeljnica računovodske službe Občine Izola 
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3.6.7 Izdatki za blago in storitve 
Izdatki za blago in storitve zajemajo vsa izplačila za nabavljeni material in drugo blago 

ter plačila za opravljene storitve, ki jih uporabnik pridobiva na trgu. Sem spadajo vsi nakupi 
materiala, goriva in energije, izdatki za tekoče vzdrževanje in popravila, plačila potnih 
stroškov, izdatki za najemnine in zakupnine ter izdatki za vse vrste storitev, ki jih opravljajo 
pravne ali fizične osebe. 

 
Tabela 3: Prikaz evidentiranja odhodkov za blago in storitve brez zalog 
 

ZAP.ŠT. NALOG POSLOVNI DOGODEK BREME DOBRO
1 Prejeti račun Obveznost do dobavitelja   220001 
    Neplačani odhodki 180000   

2 
Transkacijski račun 
(podračun proračuna) Plačilo računa 220001   

       180000 
    Denarna sredstva 4*****   
        110000 

Vir: Temeljnica računovodske službe Občine Izola 
 

Slika 8: Prikaz evidenčnega knjiženja 
 

  
Vir: Glavna knjiga proračuna Občine Izola 
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3.6.8 Investicijski odhodki 
Primer knjiženja prikazujem v naslednji tabeli: 

 
Tabela 4: Nakup opreme in obračun amortizacije 
 
ZAP.ŠT. NALOG POSLOVNI 

DOGODEK 
BREME DOBRO 

1 Prejeti račun Obveznost do dobavitelja   220001 
    Neplačani odhodki 182000   
2 Transakcijski 

račun 
(podračun 
proračuna) Plačilo 220001   

       182000 
3   Denarna sredstva na 

računu 42****   
       110000 
4 Temeljnica Aktiviranje opreme 040***   
       900000 
5 Temeljnica Obračun amortizacije 

(popravek vrednosti)   50000 
      900000   

 
Vir: Temeljnica računovodske službe Občine Izola 
 

3.7 Poročila o realizaciji 
Skrbniki proračuna Občine Izola lahko vsakodnevno pregledujejo in, v okviru pooblastil, 

obdelujejo podatke za potrebe odredb v knjigah prejetih dokumentov: 
– evidenčno stanje proračunskih in skrbniških postavk, iz katerih je razvidna višina 

veljavnega proračuna za tekoče leto ter do določenega datuma porabljena 
sredstva; 

– obdelava prejetih dokumentov;  
– pregled izvrševanja proračuna po uradih, po podprogramih, po proračunskih 

oziroma skrbniških postavkah. 
 

Naloge programske opreme, s katero upravlja finančna in računovodska služba, so glede 
izvrševanja proračuna naslednje: 

1. izvrševanje proračuna (načrt proračuna za tekoče leto), 
2. glavna knjiga in saldakonti, 
3. obračun plač in drugih prejemkov, 
4. osnovna sredstva, 
5. tolarska in devizna blagajna, 
6. najemnine in stanovanjski krediti, 
7. knjige prejetih dokumentov,  
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8. davčne knjige, 
9. fakturna knjiga, 
10. javna naročila, 
11. knjiga obračunanih obresti. 

 
Za obveščanje proračunskega uporabnika je namenjeno več različnih poročil, katera 

prikazujem v prilogah (glej prilogo 1, 3, 4). 
 

3.8 Bruto bilanca 
Bruto bilanca zajema bilanco stanja in bilanco uspeha za določeno obdobje, ki ga 

kontroliramo (npr. od 01. 01. 2004 do 31. 12. 2004). Pri navajanju primerov uporabljam 
konte, ki jih vsebuje bruto bilanca iz priloge 1. 
 

Osnovno pravilo pri sestavljanju temeljnic je, da nobena temeljnica oziroma nalog ne sme 
imeti salda, kar pomeni, da ima vsaka vknjižba protivknjižbo, in da pri knjiženju upoštevamo 
obdobje poslovnega dogodka. 

 
Pri pregledu bruto bilance je potrebno izpeljati osnovne kontrole, kot so: 

– osnovna kontrola bruto bilance je:  
 razredi 0 + 1 – 2 = 7 – 4 + 9 
                 oziroma 
              1 – 2 = 7 – 4 
                  oziroma  
 7 – 4 –1 brez TRR + 2 = 1100 stanje na transakcijskem računu; 

– seštevek razred mora biti enak seštevku razreda 9; 
– seštevek splošnega sklada na kontu 900000 mora biti enak seštevku skupin (02 – 

03 + 04 - 05); 
– stanje splošnega sklada za terjatve za sredstva dana v upravljanje mora biti enak 

stanju na kontu podskupine 091 – sredstva dana v upravljanje; 
– prehodni konti morajo biti ob koncu leta zaprti oziroma je treba prenesti vknjižbe 

na ustrezne konte; 
– odprte obveznosti za plačila morajo biti enaka stanju na kontih skupine 18 

oziroma različen za saldo odbitnega deleža davka na dodano vrednost za 
december; 

– saldo na kontu skupine 18 na dan 31. 12. mora biti enak obveznostim, ki bodo 
plačane v naslednjem letu iz sredstev naslednjega proračuna; 

– prihodki iz proračuna morajo biti enaki seštevku razreda 4; 
– razred 4 iz bilance uspeha mora biti enak stolpcu realizacija iz priloge št.1. 
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4 SKLEP 
 

V diplomskem delu je prikazan proračun in proračunsko računovodstvo na primeru 
Občine Izola. Pri sestavi, vsebini in obliki proračuna ter izdelavi letnih poročil občine se 
uporabljajo smiselne določbe predpisov kot za državni proračun. Krovni zakon je Zakon o 
računovodstvu, glede vrednotenja ekonomskih kategorij pa se uporabljajo tudi rešitve 
Slovenskih računovodskih standardov v okviru ustreznih državnih predpisov. 

 
V preteklih letih so se v Sloveniji uresničevale reforme tako na področju priprave in 

izvrševanja proračuna kot celotnih javnih financ. Namen je v boljšem upravljanju z javnimi 
financami in tako povečanje konkurenčne sposobnosti slovenskega gospodarstva ter priprava 
in prilagoditev javnih financ Evropski uniji, katere del smo postali. Reforme naj bi vodile še 
naprej do izboljšanja kakovosti spremljanja in evidentiranja, načrtovanja in analiziranja tokov 
javnega financiranja ter večji preglednosti in učinkovitejšemu nadzoru nad porabo 
javnofinančnih sredstev.  

 
Javne finance v današnjem času opravljajo pomembno nalogo za ljudi, ki živijo v 

določenem okolju. Zagotavljajo javne dobrine, ki dvigujejo življenjsko raven prebivalstva, 
vplivajo na prerazdelitev dohodka in s tem na ugodnejši gospodarski razvoj in na ta način 
zmanjšujejo nezaposlenost prebivalstva. 

 
Razvit sistem lokalne samouprave občini omogoča, da prepozna potrebe ljudi in jih na 

lokalnih območjih lažje zadovolji. Materialna osnova je bistvenega pomena za delovanje 
občin. Pomanjkanje finančnih sredstev pomeni, da občina potrebuje sredstva finančne 
izravnave s strani države in si na ta način omejuje lokalno samoupravljanje. 

 
V zadnjem času so proračunski prihodki praviloma manjši od proračunskih odhodkov, 

kar zahteva dosledno varčevalno obnašanje proračunskih uporabnikov. Zato je zelo 
pomembna kakovostna priprava proračuna, v kateri so prepoznani cilji in prednostne potrebe 
občine, ki jih je mogoče zagotavljati v mejah razpoložljivih sredstev in obvladljivega 
proračunskega primanjkljaja. Proračunsko načrtovanje mora biti organizirano tako, da 
omogoča učinkovito gospodarjenje z omejenim obsegom občinskega proračuna. Priprava 
proračuna je zahtevna naloga zaradi narave javnofinančnih tokov ter kompleksnosti analiz, ki 
zahtevajo uporabo metod predvidevanja. Rezultat proračunskega procesa je zelo odvisen od 
tega, kako je ta zasnovan in izveden. Učinkovitost izvajanja proračuna je odvisna tudi od 
organiziranosti in načina dela računovodske in finančne službe. Bistvena je delitev po 
poslovnih dogodkih, in sicer na stroškovno in finančno računovodstvo. Za proračunske 
uporabnike je še posebno pomembno vedeti, kaj sodi v dejavnost računovodstva. Vsebina 
dejavnosti pa je odvisna od zahtev uporabnikov računovodskih informacij. 
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SKLEP 

Menim, da je pojmovanje sodobnega računovodstva v temeljiti analizi računovodske 
dejavnosti, od katere smemo pričakovati merljive izide. Informacije, ki jih računovodstvo 
zbira in daje, morajo odražati resnično stanje ter biti verodostojne. Vsebovati morajo 
predračunske, obračunske, analitske podatke ter poročila o delovanju celotne občine in njenih 
delov: občinske uprave, občinskih organov ter ožjih delov lokalnih skupnosti. Računovodske 
informacije, namenjene poslovodnemu računovodstvu, morajo biti dopolnjene z 
neračunovodskimi podatki, ki olajšajo odločanje. Poročanje o doseženih ciljih je možno samo, 
če vemo, kateri so bili postavljeni cilji. Pomembna so razkritja, s katerimi pojasnjujemo 
odstopanja v finančnih načrtih z navedbo vzrokov. 

 
Z notranjim in zunanjim revidiranjem omogočamo preverjanje trditev, da so informacije 

v računovodskih poročilih resnične in v skladu s predpisi.  
 
Spoštovanje kodeksa računovodskih načel, predvsem načela vsebine računovodske 

funkcije, ni samo etično, pač pa je tudi osnova računovodskega dela. 
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