
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

EKONOMSKI IN PREMOŽENJSKI 
IZIDI POSLOVANJA  

 
 
 
 
  



 

 

 
 
 

EKONOMSKO-PREMOŽENJSKO RA ČUNOVODSTVO 
KRAJEVNIH USTANOV S FINAN ČNIM RAČUNOVODSTVOM 
 
Od finančnega poslovanja 2016 morajo vse krajevne ustanove z več kot 5.000 prebivalci zagotoviti 
zagon ekonomsko-premoženjskega računovodstva. 
2. člen zakonske uredbe št. 118 z dne 23. junija 2011 predvideva za ustanove s finančnim 
računovodstvom, da uvedejo celovit sistem, ki naj zagotavlja poenoteno prikazovanje poslovnih dejanj 
s finančnega in ekonomsko-premoženjskega vidika. 
V okviru tega celovitega sistema ekonomsko-premoženjsko računovodstvo spremlja finančno 
računovodstvo, ki predstavlja glavni računovodski sistem, temeljne narave v odobritvene namene in 
osnova za obračunavanje izidom finančnega poslovanja, saj kaže na izdatke/bremena in 
prejemke/prilive, ki izhajajo iz transakcij, ki jih javna uprava udejanja (kot jih opredeljuje načelo 
finančnega računovodstva), in sicer z naslednjimi nameni: 

- sestavimo ekonomski račun, da prikažemo gospodarske prednosti, tako pridobljene kot 
uporabljene v teku poslovanja, čeprav niso razpoznavne na podlagi ustreznih finančnih 
premikov, in da alimentiramo proces programiranja; 

- omogočimo pripravo premoženjskega stanja (in ugotovimo pri tem zlasti spremembe 
občinskega premoženja, ki so pokazatelj izida poslovanja); 

- omogočimo tudi pripravo konsolidirane bilance vsake javne uprave s svojimi ustanovami in 
instrumentalnimi organi, podjetji in družbami; 

- pripravimo potrebno informativno podlago za analitično določanje izdatkov; 
- omogočimo preverjanje v teku poslovanja premoženjskega in ekonomskega položaja ustanove 

ter procesa priskrbe in uporabe sredstev; 
- izpolnimo ostale namene, predvidene po zakonu, in še zlasti dovolimo raznim nosilcem 

interesov, da pridobijo dodatne informacije v zvezi s poslovanjem posamezne javne uprave. 
Z obračunom 2016 mora torej tudi Občina Dolina odobriti prvi harmoniziran obračun, ki obsega 
ekonomski račun in premoženjsko stanje, oba sestavljena po računovodskem načelu iz priloge 4/3 
zakonske uredbe 118/2011. 
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PREMOŽENJSKI RAČUN 
 
 
Ob priložnosti prvega uveljavljanja ekonomsko-premoženjskega računovodstva je bilo treba preklasificirati nazive 
in gesla premoženjskega stanja, ki je bil zaprt 31. decembra prejšnjega leta, v spoštovanju OPR 194/1996, in sicer 
po razčlenitvi, predvideni za premoženjsko stanje, ki je bila odobrena z ZU 118/2011. Drugo zahtevano opravilo je 
bilo uveljavljanje meril evalvacije aktive in pasive, predvidenih po načelu glede ekonomsko-premoženjskega 
računovodstva za inventar in glede preklasificiranega premoženjskega stanja. Vrednost morebitnih premoženjskih 
dobrin je bilo mogoče oceniti v prvič na novo oblikovanem premoženjskem stanju, in sicer po načelih 4/3, ker je v 
teku splošen pregled ali smo v pričakovanju cenitve. To vrednost lahko prilagodimo v teku poslovanja, mora pa se 
postopek zaključiti najkasneje v teku drugega poslovanja po začetku veljave ekonomsko-premoženjskega 
računovodstva. 
 
 
 
Aktiva, pasiva in čisto premoženje 
Račun premoženja je sestavljen iz dveh sekcij, ki obsegajo postavke aktive in pasive in obenem določajo, v njuni 
razliki, bogastvo ustanove. Prva sekcija se razvija vertikalno z vrsto razredov, ki opisujejo postavke, prerazporejene 
na podlagi sposobnosti vira dohodkov, kako bolj ali manj hitro postavko pretvori v denar. Seznam navaja najprej 
opredmetena stvarna sredstva in se zaključi z viri dohodkov visoke likvidnosti. Sekcija pasive nakazuje pa na vrsto 
razredov, definiranih po drugačnem načelu. Razliko pristopa gre pripisati dejstvu, da obsega pasiva, mišljena v 
najširšem smislu, tudi čisto premoženje, tj. sintetično opredelitev, ki identificira saldo med pozitivnim (aktivo) in 
negativnim delom premoženja (pasivo, v ožjem smislu). 
 
 
Aktiva in težnje 
 
Naziv  2015 2016 Sprememba  
Terjatve do javne uprave sklad dotacij    
Neopredmetena dolgoročna sredstva    
Opredmetena osnovna sredstva    
Ostala neopredmetena sredstva    
Dolgoročne finančne naložbe     
Zaloge    
Terjatve    
Kratkoročne finančne naložbe    
Denarna sredstva    
Aktivne časovne razmejitve    

Skupaj    
 
Pasiva in težnje 
 
Naziv  2015 2016 Sprememba  
Sklad dotacij    
Rezerve    
Ekonomski izid poslovanja    

Čisto premoženje    
Sklad za bremena in tveganja    
Odpravnine    
Dolgovi    
Pasivne časovne razmejitve    

Pasiva (neto glede na čisto premoženje)    
Skupaj    
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Aktiva  Pasiva + čisto premoženje  
Naziv  2016 Naziv  2016 
Terjatve do javne uprave sklad dotacij  Sklad dotacij  
Neopredmetena dolgoročna sredstva  Rezerve  
Opredmetena osnovna sredstva  Ekonomski izid poslovanja  
Ostala neopredmetena sredstva  Čisto premoženje  
Dolgoročne finančne naložbe     
Zaloge  Sklad za bremena in tveganja  
Terjatve  Odpravnine  
Kratkoročne finančne naložbe  Dolgovi  
Denarna sredstva  Pasivne časovne razmejitve  
Aktivne časovne razmejitve  Pasiva (neto glede na čisto premoženje)  

Skupaj  Skupaj  
 
 
Pretres in ugotovitve 
 
PRVA FAZA: 
Prva faza, ki jo je treba uvesti v novem računovodstvu, je nova prerazporeditev gesel oz. postavk premoženjskega 
stanja, ki je bilo zaprto na dan 31. decembra 2015, v spoštovanju OPR 194/1996, in sicer po razčlenitvi, predvideni 
za premoženjsko stanje v prilogi ZU 118/2011; zato smo postopali s preklasifikacijo posameznih postavk v 
inventarju po premoženjskem kontnem načrtu.  
 
DRUGA FAZA:  
V inventar smo vključili podatke o izdatkih za investicije, ki so razvidni iz pregleda 2. naslov stroškov za leto 2016; 
uradi niso zaključili revalvacije in izrednega pregleda nepremičninskega premoženja, v spoštovanju načel iz priloge 
št. 4/3 ZU 118/2011. Novo oblikovanje oz. določanje vrednosti premoženjskih nepremičnin bo zaključeno do konca 
poslovanja 2017. 
 
POZITIVNE SPREMEMBE OPREDMETENIH SREDSTEV: 
- za nepremičnine gre spremembe pripisati izdatkom, plačanim v letu 2016 za izredno vzdrževanje nepremičnin 
(šola in občinske zgradbe); 
- za zemljišča gre spremembe pripisati ovrednotenju dobrin, pridobljenih na podlagi brezplačnih pravnih poslov; 
- za premičnine gre spremembe pripisati nakupom premičnin v teku poslovanja. 
 
NEGATIVNE SPREMEMBE OPREDMETENIH SREDSTEV: 
- za vsa odpisna sredstva premoženjskega stanja smo izračunali amortizacije po novih koeficientih, predvidenih v 
načelih. 
 
Terjatve so vpisane v aktivo premoženjskega stanja, samo če ustrezajo pravno upravičenim in izterljivim 
obveznostim (aktivni ostanki). Med terjatve sodijo tudi take, ki so črtane iz finančnega računovodstva. Sklad za 
devalvacijo terjatev ni vpisan med postavke pasive, ampak je med odbitki terjatvenih postavk, na katere se nanaša. 
 
Spremenjene so bile tudi postavke, ki zajemajo »denarne razpoložljivosti – ostali bančni in poštni depoziti«, ker so 
v obračun vključeni tudi saldi poštnih tekočih računov na dan 31. 12. 2016, ki so povrnjeni v zakladnico z reverzi 
komaj v prvih mesecih leta kasneje. V prejšnjem premoženjskem stanju je večina krajevnih ustanov prikazala, da 
denarne razpoložljivosti ustrezajo blagajniškemu znesku zakladnice na dan 31. decembra.  
 
Javne uprave so prikazovale čisto premoženje znotraj edine postavke v proračunu. Nov razpored predvideva 
razčlenitev čistega premoženja na naslednje postavke: sklad dotacij, rezerve in ekonomski pozitivni oziroma 
negativni rezultati. Za občine predstavlja delež prispevkov od gradbenih dovoljenj, ki ni namenjen financiranju 
tekočih stroškov, povečanje rezerve. 
 
Dolgovi financiranj so določeni na podlagi algebrskega seštevka dolga na začetku poslovanja in preverjanj o 
najemanju posojil v teku poslovanja, od katerega je treba nato odbiti plačila za povračilo posojil. 
 
Kar zadeva dodatne dolgove, so občine pojmovale pasivne ostanke 1. naslova kot dolgove delovanja, medtem ko 
so ostanke 2. naslova vključevale med redne postavke. V novem ustroju premoženjskega stanja so pasivni ostanki 
2. naslova vpisani med dolgove do dobaviteljev. 
 
Med prispevki za investicije so trenutno vpisane vrednosti bivših dodelitev od prenosov na račun kapitala. 
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EKONOMSKI RAČUN 
 
Prejemki, izdatki, dobi ček ali izguba poslovanja 
Ekonomski račun je sestavljen na podlagi osnutka s klasificiranimi postavkami na podlagi njihove narave in z 
upoštevanjem delnih izidov pred končnim saldom. Predstavitev ekonomskih saldov v skalarni obliki je postavljena 
znotraj edine preglednice, kjer prevzemajo pozitivne in negativne komponente dohodka obraten algebrski predznak 
(pozitiven ali negativen); to omogoča, da se postavi v ospredje tudi vmesne rezultate po posameznih komponentah. 
Ta metoda prikaza, kjer je pred končnim rezultatom nakazan rezultat tipičnega poslovanja, finančnega poslovanja 
in izida izrednega poslovanja, povečuje sposobnost prikaza, da omogoči bralcu razbiranje informacij, ki so koristne 
in obenem posebno sintetične. 
 
 
 
Skupni prejemki in težnje 
 
Naziv  2015 2016 Sprememba  
Tipični prejemki    

Tipično poslovanje    
Finančni iztržek    
Pozitivni popravki na vrednosti    

Finančno poslovanje in popravki    
Izredni prejemki    

Izredno poslovanje    
Skupaj prejemki    

 
Skupni izdatki in težnje 
 
Naziv  2015 2016 Sprememba  
Tipični izdatki    

Tipično poslovanje    
Finančni izdatki    
Negativni popravki na vrednosti    

Finančno poslovanje in popravki    
Izredni izdatki    

Izredno poslovanje    
Skupaj izdatki    

 
 
Prejemki  Izdatki  
Naziv  2016 Naziv  2016 
Tipični prejemki  Tipični izdatki  

Tipično poslovanje  Tipično poslovanje  
Finančni iztržek  Finančni izdatki  
Pozitivni popravki na vrednosti  Negativni popravki na vrednosti  

Finančno poslovanje in popravki  Finančno poslovanje in popravki  
Izredni prejemki  Izredni izdatki  

Izredno poslovanje  Izredno poslovanje  
  Davki  

Skupaj prejemki  Skupaj izdatki  
Dobiček poslovanja  Izguba poslovanja  
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Pretres in ugotovitve 
Načelo ekonomske kompetence omogoča pripisovanje vsakemu poslovanju izdatkov/bremen in prejemkov/prilivov. 
Ekonomsko kompetenco izdatkov in prejemkov, neposredno posledičnih transakcij tržne izmenjave, je mogoče 
pripisati računovodskemu načelu št. 11 italijanskega organa za računovodstvo, ki določa, da mora biti »učinek 
transakcij in ostalih dogodkov računovodsko razviden in pripisan poslovanju, na katerega se te transakcije 
nanašajo, in ne poslovanju, v katerem se konkretizirajo z ustreznimi denarnimi premiki (unovčenja in plačila)«. 
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PREJEMKI IN IZDATKI TIPI ČNEGA POSLOVANJA 
 
Tipično poslovanje in poslovni izid 
Izid tipičnega poslovanja izvira iz razlike med prejemki tipične dejavnosti, ki jo opravlja javna ustanova (ravno 
poslovanje značilno institucionalnega značaja) v čistem znesku glede na izdatke za nakup proizvodnih dejavnikov, 
ki so potrebni za zagotavljanje storitev občanom in uporabnikom. To so pretežno zneski, ki se v finančnem 
računovodstvu stekajo v prihodke (preverjanja) in v odhodke (rezervacije ter izplačila) tekočega dela proračuna; 
slednji so popravljeni zaradi učinka uveljavljanja merila harmonizirane ekonomske kompetence. Ravno tako kot 
celotni skupni ekonomski račun se tudi izid tipičnega poslovanja zaključi s saldom, ki ga daje razlika med prejemki 
in izdatki, ki je lahko pozitiven (dobiček) ali negativen (izguba). 
 
Prejemki tipi čnega poslovanja in težnje 
 
Naziv  2015 2016 Sprememba  
Prilivi od davščin    
Prilivi iz poravnalnih skladov    
Prilivi iz prenosov in prispevkov    
Iztržki iz prodaj in storitev ter prilivi    
Spremembe proizvodov v predelavi    
Spremembe del v teku    
Povečanje zaradi notranjih del    
Drugi prilivi in prejemki    

Prejemki tipičnega poslovanja    
 
Izdatki tipi čnega poslovanja in težnje 
 
Naziv  2015 2016 Sprememba  
Surovine in porabni material    
Naročene storitve    
Uporaba dobrin tretjih    
Prenosi in prispevki    
Osebje    
Amortizacije in devalvacije    
Spremembe surovin in dobrin    
Odmerjanja za tveganja    
Druga odmerjanja    
Različna poslovna bremena    

Izdatki tipičnega poslovanja    
 
 
 
Prejemki  Izdatki  
Naziv  2016 Naziv  2016 
Prilivi od davščin  Surovine in porabni material  
Prilivi iz poravnalnih skladov  Naročene storitve  
Prilivi iz prenosov in prispevkov  Uporaba dobrin tretjih  
Iztržki iz prodaj in storitev ter prilivi  Prenosi in prispevki  
Spremembe proizvodov v predelavi  Osebje  
Spremembe del v teku  Amortizacije in devalvacije  
Povečanje zaradi notranjih del  Spremembe surovin in dobrin  
Drugi prilivi in prejemki  Odmerjanja za tveganja  
  Druga odmerjanja  

Skupaj prejemki  Skupaj izdatki  
Dobiček poslovanja  Izguba poslovanja  
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PREJEMKI IN IZDATKI FINAN ČNEGA POSLOVANJA 
 
Finančno delovanje in upravljanje lastninskih deležev 
Dejavnost javne ustanove poteka z uporabo lastnih in izpeljanih sredstev. Samo v posebnih primerih je mogoče 
dostopiti do zunanjih financiranj, ki so po svoji naravi odplačni pravni posli in zato vplivajo znatno na ravnovesja 
tekočega finančnega proračuna, ampak tudi na ustrezni kapitalski račun. Posluževanje posojil povzroča namreč 
nastanek finančnih bremen, ki niso vedno kompenzirana s prejemki iste narave. Slednji so običajno sestavljeni iz 
interesov, ki so bili nakazani zaradi učinkovanja uporabe trenutnih blagajniških presežkov, ki izvirajo iz likvidnih 
razpoložljivosti, ali pa – in to je zanimivejši sklop – izvirajo iz morebitnega nakazila dobička ali dividend lastninskih 
deležev v družbah. 
 
Prejemki finan čnega poslovanja in težnje 
 
Naziv  2015 2016 Sprememba  
Občinski deleži v nadzorovanih družbah    
Občinski lastninski deleži v soudeleženih družbah    
Udeležbe pri ostalih subjektih    

Prilivi iz udeležb    
Drugi finančni prilivi    

Finančni prilivi    
Revalvacije    

Pozitivni popravki vrednosti    
Finančni prejemki in popravki vrednosti    

 
Izdatki finan čnega poslovanja in težnje 
 
Naziv  2015 2016 Sprememba  
Pasivne obresti    
Druga finančna bremena    

Obresti in druga finančna bremena    
Devalvacije    

Negativni popravki vrednosti    
Finančni izdatki in popravki vrednosti    

 
 
Prejemki  Izdatki  
Naziv  2016 Naziv  2016 
Občinski deleži v nadzorovanih družbah  Pasivne obresti  
Občinski lastninski deleži v soudeleženih 
družbah 

 Druga finančna bremena  

Udeležbe pri ostalih subjektih  Obresti in druga finančna bremena  
Prilivi iz udeležb  Devalvacije  

Drugi finančni prilivi  Negativni popravki vrednosti  
Finančni prilivi  Finančni izdatki in popravki vrednosti  

Revalvacije    
Pozitivni popravki vrednosti    

    
Skupaj prejemki  Skupaj izdatki  

Dobiček poslovanja  Izguba poslovanja  
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PREJEMKI IN IZDATKI IZREDNEGA POSLOVANJA 
 
Učinki na izid neponavljajo čih transakcij 
Izredno poslovanje sestavljajo tisti prejemki in izdatki, ki spadajo v ekonomski račun poslovanja, vendar jih kot 
razvidne pojave ekonomskih operacij vidimo v premikih. Zato jih ni mogoče mešati z izidi tipičnih, udeležbenih ali 
finančnih dejavnosti. Slednje namreč rojevajo koristi ali izgube, ki jih vsekakor lahko – posredno ali neposredno – 
pripisujemo dejavnosti, ki ponuja storitve občanu, medtem ko so izdatki in prejemki izrednega značaja take vrste, 
da povzročajo prvenstveno priložnostni rezultat, saj ga sestavljajo premiki, ki se zelo verjetno ne bodo ponavljali v 
bodoče. To so namreč – kot pravi samo ime poglavja – izredne in neponavljajoče transakcije. 
 
Prejemki izrednega poslovanja in težnje 
 
Naziv  2015 2016 Sprememba  
Prilivi od gradbenih dovoljenj    
Prilivi od prenosov na račun kapitala    
Nepredvidene aktivne in neosnovane pasivne postavke    
Premoženjske plusvalence    
Ostali izredni prilivi    

Izredni prilivi    
Prejemki izrednega poslovanja    

 
Izdatki izrednega poslovanja in težnje 
 
Naziv  2015 2016 Sprememba  
Prenosi na račun kapitala    
Nepredvidene pasivne in neosnovane aktivne postavke    
Premoženjske minusvalence    
Ostali izredni izdatki    

Izredni izdatki    
Izdatki izrednega poslovanja    

 
 
Prejemki  Izdatki  
Naziv  2016 Naziv  2016 
Prilivi od gradbenih dovoljenj  Prenosi na račun kapitala  
Prilivi od prenosov na račun kapitala  Nepredvidene pasivne in neosnovane 

aktivne postavke 
 

Nepredvidene aktivne in neosnovane 
pasivne postavke 

 Premoženjske minusvalence  

Premoženjske plusvalence  Ostali izredni izdatki  
Ostali izredni prilivi    

Izredni prilivi  Izredni izdatki  
    

Skupaj prejemki  Skupaj izdatki  
Dobiček poslovanja  Izguba poslovanja  

 
 


