
Na podlagi 4., 40. in 52. dlena Zakona o radunovodstvu (Uradni list RS, St. 23199, 30102 - ZJF-C in 114106

- ZUE), dolodil Zakona o javnih financah in podzakonskih aktov, izdanih na njuni osnovi, Kodeksa

radunovodskih na6el, Slovenskih radunovodskih standardov, 29. in 50. elena Odloka o ustanovitvijavnih

vzgojno-izobraZevalnih zavodov na podrodju osnovnega Solstva v Obdini Litija (Uradni list RS, 5t. 65/08,

95/08, 95/09, 69114,77117 in 10/19)je svetzavoda Osnovne Sole Gabrovka - Dole dne 14. 6.2021sprejel

PRAV:LNIK O RACUNOVODSTVU
OS GABROVKA… DOLE

SPLOSNE DOLOCBE

1. dlen

(podlage za raCunovodenje)

Javni zavod Osnovna Sola Gabrovka - Dole (v nadaljevanju: zavod) je posredni proradunski uporabnik s

Sifro 66060, dolo6eni uporabnik enotnega kontnega nadrta, ki pri pripravi raeunovodskih izkazov upoSteva

na6elo nastanka poslovnega dogodka in dasovne neomejenosti delovanja. Prihodki in odhodkijavnega

zavoda se priznavajo tudi v skladu z radunovodskim nadelom denarnega toka (pladane realizacije).

Privodenju knjigovodskih listin in poslovnih knjig ter razmejitvi pooblastil in odgovornosti raeunovodskih

in drugih delavcev se poleg dolo6b, opredeljenih v Pravilniku o ra6unovodstvu (v nadaljevanju Pravilnik)

uporabljajo interna navodila, kijih izda ravnatelj in urejajo:

- popis sredstev in obveznostido virov sredstev

- notranje kontrole v povezavis knjigovodskimi listinami, predvsem vrste, sestavo, gibanje, kontrolo in

hrambo ter vodenje poslovnih knjig.

Za primere, ki v tem Pravilniku niso opredeljeni ali niso opredeljeni dovolj podrobno, se uporabljajo

neposredno:

- Zakon o javnih financah (ZJF),

- Zakon o raeunovodstvu in predpisi, izdani na tej podlagi,

- Slovenski ra6unovodski standardi (SRS) in Kodeks radunovodskih naeelter
- drugi predpisiz davdnega podro6ja in podro6ja delovanja zavoda.

2. dlen

(podroeja urejanja)

Pravilnik ureja naslednja podrodja ra6unovodstva v zavodu:
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organizacija, naloge in odgovornost radunovodstva ter drugih odgovornih oseb
Vrednotenje in izkazovanje postavk v poslovnih knjigah in radunovodskih izkazih
Popis sredstev in obveznosti do virov sredstev

Letno porodilo

OSEB

3.ё len

(Organlzacla in vOdette raё unOvOdstva)



Zavod ima lastno raeunovodstvo, ki izvaja vsa raeunovodska opravila, kiso potrebna za pravilno in aZurno

vodenje poslovnih knjig, radunovodsko predradunavanje, obradunavanje, nadziranje, analiziranje in

informiranje. Sestoji iz:

- radunovodstva glavne knjige (finandnega raeunovodstva),

- radunovodstva terjatev in obveznosti (saldakontov kupcev in dobaviteljev),

- radunovodstva stro5kov in udinkov (stroSkovnega radunovodstva),

- materialnegaradunovodstva,

- radunovodstvaosnovnihsredstev,

- raeunovodstva pla6,

- pladilnega prometa.

Radunovodstvo zavoda vodi delavec na sistemiziranem delovnem mestu radunovodje (v nadaljevanju:

ra6unovodja), ki je odgovoren za organiziranje in usklajevanje del v ra6unovodstvu, poznavanje in

spo5tovanje ra6unovodskih in finandnih predpisov, pravilno in pravodasno vodenje poslovnih knjig in

ostalih nalog radunovodstva ter pripravo informacij za zunanje in notranje uporabnike. Raeunovodja je

poobla56en tudi, za izvajanje pristojnosti in odgovornosti, ki so z ZJF doloeene za poobla5denega

ra6unovodja.

Radunovodja mora ravnatelja opozarjati na zakonito delovanje na podrodju radunovodskega in

finan6nega poslovanja ter namensko porabo javnih sredstev in predlagati potrebne popravke,

spremembe in dopolnitve pravilnika o radunovodstvu zavoda ter drugih internih predpisov, ki urejajo

finandno radunovodsko poslovanje.

Naloge radunovodskih delavcev po posameznih nazivih delovnih mest, dolo6a veljavni pravilnik o
sistemizaciji delovnih mest zavoda, interni akti in pooblastila ter sklepi, kijih izda ravnatelj.

4. dlen

(odgovornost radunovodstva in drugih odgovornih oseb)

Delavci raeunovodstva morajo spoStovati kodeks poklicne etike radunovodskih delavcev in kodeks

ra6unovodskih nadel, pri svojem delu morajo biti strokovni, zaupanja vredni, odgovorni, po6teni in

natan6ni.

Delavci raeunovodstva in drugi zaposleni, ki odobravajo poslovne dogodke in opravljajo z

raeunovodstvom povezana opravila, odgovarjajo za pravoeasno in pravilno opravljeno delo, za katerega

so zadolZeni. Dela in naloge ter odgovornosti posameznih radunovodskih delavcev in drugih zaposlenih

v zavodu, ki predlagajo ali odobravajo poslovne dogodke in opravljajo z raeunovodstvom povezana

opravila, so opredeljeni z splo5nimi akti zavoda, tem Pravilnikom, internimi akti, pooblastili in sklepi, kijih

izda ravnatelj.

5. elen

(od govornost ravnatelja na pod rodj u radu novodstva)

predstojnik zavoda je ravnatelj, ki mora zagotoviti pravilno in zakonito delovanje na podro6ju

raeunovodstva in v zvezi s tem zagotavljati kontrolne mehanizme, ki se izraZalo predvsem v locenosti

funkcij odobravanja, izvEanja in evidentiranja poslovnih dogodkov. Odgovoren je tudi za zagotavljanje

virov za izvajanje radunovodskih funkcij.



1.1. Knjigovodske listine

6. dlen

(opredelitev knjigovodske listine)

Knjigovodska listina je zapis poslovnih dogodkih (tudi o tistih, ki so izkazani v zunajbilandnih razvidih), ki

spreminjajo sredstva, obveznosti do njihovih virov, prihodke in odhodke. Uporabljajo se za zapisovanje

poslovnih dogodkov ter prena5anje knjigovodskih podatkov. Lahko so tudi v obliki elektronskih zapisov.

Z navodili, ki jih sprejme ravnatelj, so v zavodu dolodene vrste, sestava, gibanje, kontrola in hramba

knjigovodskih listin ter operativne radunovodske notranje kontrole v tem delu.

7. 6len

(kontroliranje knjigovodskih listin)

PooblaSdena oseba zavoda ali oseba, na katero je preneseno pooblastilo, jamCi s podpisom na listini, da

je knjigovodska listina resniena in da poiteno prikazuje podatke o poslovnih dogodkih.

V poslovne knjige se ne smejo vna5ati nobeni podatki iz knjigovodskih listin, dokler se ne opravi kontrola.

Odgovorna oseba za kontroliranje potrdi, da je bila kontrola opravljena in da je knjigovodska listina

veljavna.

Kontrola knjigovodskih listin zfema:
- Formalno kontrolo knjigovodskih listin, kiobsega kontrolo popolnosti in pravilnosti navedbe podatkov

na listini.

- Vsebinsko kontrolo knjigovodskih listin, pri kateri se preverja resni6nost poslovnega dogodka in alije

nastal na verodostojni podlagi. Preverja tudi bistvene elemente 6asovne, vsebinske in vrednostne

opredelitve poslovnega dogodka.

- Radunovodsko kontrolo knjigovodskih listin, kot nadgradnja formalne in vsebinske kontrole, pri kateri

se preverja ali je oseba, odgovorna za vsebinsko kontrolo, s svojim podpisom na listini potrdila

verodostojnost poslovnega dogodka in njegovo vsebino, preverjanje dokumenta z davenega staliSda.

1.2. Poslovne knjige
8. elen

(vodenje poslovnih knjig)

Zavod vodi temeljne in pomoZne poslovne knjige. Pravila evidentiranja v poslovne knjige, ki zajemajo

zahtevane podatke, izpise in vodenje posamezne poslovne knjige z navodili doloei ravnatelj.

V poslovne knjige ra6unovodstvo vnaSa za6etna stanja in poslovne spremembe na podlagi verodostojnih
knjigovodskih listin aZurno in urejeno. Na6elo urejenostizahteva, da se podatki vnaSajo v poslovne knjige
hkrati po stvarnem in easovnem zaporedju ter da so popolni in pravilni. Naeelo aZurnosti zahteva, da se
podatki evidentirajo v poslovnih knjigah najkasneje do konca meseca za pretekli mesec.

Poslovne knjige ra6unovodstvo odpre in zakljuCi vsako poslovno leto, z izjemo analitiene evidence
opredmetenih in neopredmetenih sredstev.

Radunovodja preverja in najmanj dvakrat letno uskladi promet in stanja med pomoZnimi knjigami in
glavno knjigo.



Ob zakljueku poslovnega leta radunovodstvo izpi5e in odloZi glavno knjigo. Ostale pomoZne knjige zavod

lahko hrani elektronsko ob upoStevanju postopkov hrambe, ki veljajo v zavodu.

1.3. Hranjenje poslovnih knjig in knjigovodskih listin

9. dlen

(hranjenje poslovnih knjig in knjigovodskih listin)

Knjigovodske listine in poslovne knjige se hranijo v skladu s predpisi, s tem da je minimalni rok hranjenja:

Trajno:

- za letna porodila (vkljudno z inventurnim elaboratom, analitidno bruto bilanco, izjavo o oceni

notranjega nadzora javnih financ)

- za kondne obradune pla6 zaposlenih z rekapitulacijami

- za izpladilne liste z mesednimievidencamio stroSkih dela

- za obrazce o sporoeanju podatkov o pladah in nadomestilih plade, o zavarovalnih osnovah ter o

vpladanih prispevkih in obdobju zavarovanja, potrebnih zaizralun pokojninske osnove
- za revizijska porodila, porodila o in5pekcijskih in drugi nadzorih

- za finandne in investicijske nadrte

- za listine o nabavi opredmetenih in neopredmetenih sredstev (oz. do izteka uporabe in izlo6itve

iz uporabe)

- za odlodbe upravnih in sodnih organov, izvensodne poravnave

- za zapisnike o unidenju radunovodske dokumentacije

10 let:

- za glavno knjigo in dnevnik

- za listine in pomoZne poslovne knjige, kidokazujejo davdne obveznosti in terjatve (npr. obraduni

davkov, izdani in prejeti raeuni s pogodbami in prilogami, temeljnice, obra6uni potnih stro5kov,

dokumentacija, ki se nana5a na obdavdljiva izpla6ila zaposlenim in drugim fizidnim osebam in

podobno)

5 let:

- za obra6une, temeljnice in druge listine ter pomoZne knjige, de niso povezane z dav6nimi

obveznostmi

- za knjigovodske listine pladilnega prometa

- za blagajniSke prejemke in izdatke, 6e so samo finandni dokumenti, morebitne davdne obveznosti

iz teh naslovov pa so na dokumentu, ki dokazuje poslovni dogodek

2leti
- za pomoZne obra6une in podobne knjigovodske listine, 6e niso povezani s porabo proradunskih

sredstev, odprtimi terjatvami in obveznostmi in davdnimi obveznostmi

Na ta na6in easovno opredeljeni roki hranjenja dokumentacije se uporabljajo, dokler ne prenehajo vse

pravne in dejanske posledice, ki izhajajo iz posameznih listin in poslovnih knjig oz. kadar nimajo vee

nikakrSnega pravnega in dejanskega ueinka.



1.4. Ra6unovodsko predra6unavanje in priprava finanEnega nadrta

10.6len
(radunovodsko predradunavanje)

Finandno nadrtovanje se sestavlja za zavod kot celoto v skladu z veljavnimi predpisi in navodili

ustanovitelja ter financerjev.

S finanenim na6rtom so predvideni prihodki in odhodki zavoda po nadelu denarnega toka za obdobje

enega leta. Prihodki in odhodki iz naslova opravljanja javne slu2be in iz naslova prodaje blaga ali storitev

na trgu (trZne dejavnosti), morajo biti izkazani lodeno. Zavod (za interne potrebe) pripravlja finandni na6rt

tudi po naeelu nastanka poslovnega dogodka.

1.5. RaEunovodsko nadziranie

11. 6len

(ra6unovodsko nadziranje)

RaCunovodsko nadziranje opravlja raeunovodstvo, kisprotno presoja pravilnost ra6unovodskih podatkov

in izvaja ter predlaga ukrepe in nadine za njihovo odpravljanje.

Raeunovodsko nadziranje obsega predvsem nadziranje verodostojnosti in pravilnosti knjigovodskih listin,

preverjanje, ali so vsi poslovni dogodki nesporni, odobreni od poobla5eene osebe, nadziranje

pravo6asnosti knjiZenja poslovnih dogodkov, pravilnosti zneskov in ustreznosti kontov, preverjanje

uskladitev prometov in stanj med pomo2nimi knjigami in glavno knjigo, nadziranje izvalania letnega

popisa stanj sredstev, terjatev in obveznosti in uskladitev stanj po knjigah z dejanskim stanjem,

ugotovljenim s popisom. Obsega tudi preverjanje usklajenosti poslovanja s predpisi in raeunovodskimi

standardi.

O ugotovitvah in morebitnih krSitvah dolodb tega Pravilnika in predpisov ter odloditev organov zavoda

radunovodja obveSda ravnatelja.

1.6. Radunovodsko analiziranje

12. 6len

(radunovodsko analiziranje)

Radunovodstvo z radunovodskim analiziranjem zagotavlja presojanje in pojasnjevanje stanja in
uspeSnosti poslovanja, kije zasnovano na primerjavi podatkov v radunovodskih obraeunih in predraeunih

glede na zahteve zunanjih in notranjih uporabnikov. Pove6uje kakovost raeunovodskih informacij, ki

pojasnjujejo stanje in doseZke pri delovanju ter podlage za izbolj5avo procesov in stanj.

1.7. Raiunovodsko informiranje

13.6len

(radunovodsko informiranje)

Radunovodsko informiranje mora zagotoviti ra6unovodske informacije, ki so uporabnikom razumljive ter
ustrezne, zanesljive in primerljive. Pogostost in podrobnost danih radunovodskih informacijje odvisna od



potreb prejemnikov in uporabnikov informacij.

Radunovodja je dolZan za posamezna obdobja zagotavljati informacije doloeene s predpisi, sklepi sveta

zavoda ali po navodilu ravnatelja.

Za pravodasno in kakovostno zunanje informiranje je odgovoren ravnatelj.

tI. VREDNOTENJE IN IZKMOVANJE POSTAVK V POSLOVNIH KNJIGAH IN RAEUNOVODSKIH
.ZKM'H

14. dlen

(podlaga za vrednotenje in izkazovanje postavk)

Zavod kot dolodeni uporabnik enotnega kontnega nadrta ugotavlja in razdlenjuje prihodke in odhodke ter
vrednoti sredstva in obveznosti do virov sredstev v skladu z Zakonom o radunovodstvu in predpisi,

izdanimi na njegovi podlagi. Pri razelenjevanju in izkazovanju prihodkov in odhodkov upoStevajo tudi
dolodbe pravilnika, ki ureja enotni kontni naeft. Za vse, kar ni posebej dolodeno z zakonom in

podzakonskimi predpisi, se uporabljajo SRS in izbrane metode v skladu s SRS, dolo6ene s tem
Pravilnikom.

ll. 1. Sredstva in obveznosti do virov sredstev

15. dlen

(neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva)

Neopredmetena sredstva, katerih posamiena vrednost ne presega 500 evrov, se lahko Stejejo kot stroSek

v obdobju, v katerem se pojavijo.

Opredmetena osnovna sredstva, katerih posamidna nabavna vrednost ne presega 500 evrov zavod
izkazuje posamiCno ali skupinsko kot drobni inventar. Opredmetena osnovna sredstva se po sodilu

istovrstnosti lahko uvrSeajo med opremo ne glede na vrednost.

Stvaridrobnega inventarja, katerih posamidna vrednost po obra6unih dobaviteljev ne presega 500 evrov,

se lahko razporedi med material. Za vrednostno pomembnejSe stvari drobnega inventarja (npr. v Solski

kuhinji)zavod ob prenosu v uporabo vodizunajknjigovodsko kolieinsko evidenco po nahajaliSeih.

Pri izkazovanju opredmetenih osnovnih sredstev in neopredmetenih sredstev zavod lo6i sredstva v

upravljanju po lastnikih in sredstva pridobljena iz donacij. Za opredmetena osnovna sredstva in

neopredmetena sredstva zavod izkazuje posebej nabavno vrednost in posebej popravek vrednosti.

Redni odpis je oblikovanje popravkov vrednosti opredmetenih osnovnih sredstev in neopredmetenih

sredstev v poslovnih knjigah za znesek amortizacije, katerega radunovodstvo obraduna po letnem

obrafunu v skladu z metodo odpisa in amortizacijskimi stopnjami, kijih predpiSe minister za finance.

lzredni odpis osnovnih sredstev zavod v skladu zZakonom o radunovodsfuu opravi zaradi odtujitve ali

unieenja, trajne izloeitve iz uporabe ali prevrednotenja zaradi oslabitve.

Sklep o izrednem odpisu sprejme ravnatelj na podlagi obrazloZenega predloga popisne komisije,

6



raeunovodje ali skrbnika sredstev.

V sklepu in predlogu za izredni odpis je potrebno navesti tudi morebitno odgovornost za uniCenje ali

odtujitev osnovnega sredstva ter naein razpolaganja s sredstvi izlodenimi iz uporabe.

Pri razpolaganju s premoZenjem se uporabljajo dolo6ila zakona in na njegovi podlagisprejetih predpisov,

ki urejajo ravnanje s stvarnim premoZenjem neposrednih in posrednih uporabnikov proraeuna ter akti in

navodila ustanovitelja oz. lastnika premoZenja v upravljanju javnega zavoda.

16. dlen

(finan6ne naloZbe)

Za znesek nabavne vrednosti finandne naloZbe mora biti zagotovljena obveznost do virov sredstev, razen

pri prostih denarnih sredstvih.

Obdasne preseZke denarnih sredstev, zavod nalaga kot depozite pri zakladnici proraeuna in depozite pri

poslovnih bankah, ob upoStevanju veljavnih predpisov s tega podrodja. Predlog za nalaganje prostih

denarnih sredstev pripravi raeunovodja, odobri pa ravnatelj.

17. dlen

(izkazovanje, popravek vrednosti in odpis terjatev)

Terjatve se na zaeetku izkazujejo z zneski, ki izhajajo iz ustreznih knjigovodskih listin. RaCunovodja je

dolZan najmanj enkrat letno in sicer pred sestavitvijo letnega porodila, preveriti ustreznost izkazane

velikosti posamezne terjatve. Terjatve, za katere domneva, da ne bodo poravnane v rednem roku

oziroma v celotnem znesku, je treba izkazali na loeenem kontu kot dvomljive, 6e se je zaradi njih zadel

sodni postopek, pa kot sporne.

Zavod popravke vrednosti terjatev oblikuje posami6no.

Popravek vrednosti posamezne terjatve se opravi na podlagi sklepa ravnatelja na predlog raeunovodje.

Ce na podlagi dokaznih listin in drugih utemeljenih razlogov posamezna terjatev ni izterljiva, se odpiSe in

pokrije v breme Ze oblikovanih popravkov vrednosti terjatev. Predlog za odpis terjatev pripravi

ra6unovodja ali popisna komisija in mora obsegati tudi obrazloZitev razloga ter izvedenih aktivnosti
zavoda zoper dolZnika. Odpis terjatve se opravi na podlagi sklepa ravnatelja. ee se pri tem ugotovi, da
so za neplaeane terjatve odgovorni delavci, je treba odloditi o potrebnih ukrepih.

Utemeljeni razlogiza odpis terjatev so:

- steeaj dolZnika, ko je jasno, da poravnava iz ste6ajne mase ne bo moZna ali bo moZna le delno,
- koneani postopek prisilne poravnave,

- likvidacijadolZnika,
- neuspe5na izvr5ba,

- kadar bi bili stroSki postopka izterjave v nesorazmerju z vi5ino terjatve alide se zaradi nevnoveljivosti
premoZenja dolZnika ugotovi, da terjatve ni mogode izterjati.

18. 6len

(denarna sredstva)



Denarna sredstva se pri zadetnem pripoznanju izkaZejo v znesku, ki izhaja iz verodostojne listine, v obliki
gotovine in denarnih sredstev na radunu.

Zavod se lahko odlodiza gotovinsko poslovanje in v ta namen vzpostavi blagajno. V tem primeru vodenje

blagajniSkega poslovanja dolodi ravnatelj z navodili ter dolodi blagajniSki maksimum za posamezno

blagajno.

19. dlen

(zaloge)

Zavod vodi zaloge materiala za potrebe dejavnosti Solske kuhinje (Zivila) in zaloge kuriv (kurilno olje in

plin), lahko pa tudi distila, za ostale dejavnosti zalog materiala ne vodi in se takoj ob nakupu prenese v

uporabo in istoeasno bremeni stroSke po nabavni vrednosti.

Zaloge materiala zavod izkazuje po nabavni vrednosti, ki vklju6uje nakupno ceno, uvozne dajatve in

neposredne stro6ke nabave. Vrednost je zmanj5ana za odbitni deleZ davka na dodano vrednost. Pri
porabizalog materiala zavod upoSteva metodo zaporednih cen (fifo).

20. 6len

(obveznosti)

Obveznosti se izkazujejo v zneskih na podlagi verodostojnih listin o njihovem nastanku lodeno do
financerjev, dobaviteljev, zaposlenih in drugih.

Za pravotasnost pladil obveznosti zavoda ob upoStevanju rokov placil je odgovoren radunovodja. Za
morebitne zamude zaradi nepravodasno sestavljenih listin, izvedene kontrole aliodobritve pa odgovorna

oseba za posamezno nalogo.

21. tlen
(kratkoro0ne 6asovne razmej itve)

Zavod vzpostavlja kratkorodno dasovno razmejevanje po potrebi in sicer

- aktivne kratkoroene dasovne razmejiVe za potrebe razmejevanja kratkoro6no odlo2enih stro5kov

oziroma odhodkov in prehodno nezaradunanih prihodkov;

- pasivne kratkorodne dasovne razmejitve za razmejevanje vnaprej vradunanih stroSkov oziroma

odhodkov in kratkorodno odloZenih prihodkov.

Preko Casovnih razmejitev zavod prenaSa med prihodke tudi prejeta sredstva namenjena pokrivanju

izbranih odhodkov dolodenih s predpisom aliodloditvijo pristojnega organa drZave.

Ra6unovodja je dolZan najmanj enkrat letno pred sestavitvijo letnega porodila, preveriti ustreznost

izkazane velikosti posamezne postavke dasovnih razmejitev ter izvesti potrebne uskladitve.

22. ebn
(dolgoroene pasivne easovne razmejitve)

Med dolgoroenimi pasivnimi |asovnimi razmejitvami zavod izkazuie tudi donacije, ki jih prejme od

donatorjev za pokrivanje stroSkov amortizacije. Razmejitve se izkazujejo za vsak namen posebej.



23. dlen

(dolgoro6ne rezervacije)

Za dele2 sredstev, ki jih zavod pridobiva iz javnih financ, zavod ne sme oblikovati dolgorodnih rezervacij

z vnaprejSnjim vradunavanjem stroSkov oz. odhodkov tazen za namene, ki so dovoljeni na podlagi

predpisov.

24. 6len

(obveznosti za sredstva prejeta v u pravlja nje)

Zavod je odgovoren ustanovitelju za upravljanje premoZen)a v skladu z aktom o ustanovitvi, sklepi

lastnika o prenosu premoZenja ali s pogodbo o upravljanju, ee je sklenjena med njima. Zavod spremlja

obveznosti za sredstva v upravljanju po posameznih lastnikih.

25. elen

(preseZek prihodkov nad odhodki)

PreseZek prihodkov nad odhodki se uporabiskladno z dolodiliodloka o ustanovitvizavoda oz. z odloeitvijo

ustanovitelja.

26. 6len

(izvenbilanCne evidence)

Zavodizkazuje v izvenbilaneni evidenci podatke o poslovnih dogodkih, kitrenutno ne vplivajo na postavke

v bilanci stanja ali izkazu prihodkov in odhodkov, vendar so pomembni za ocenjevanje uporabljanja tujih

sredstev, za morebitne prihodnje obveznosti, za kontroliranje poslovnih procesov in za informiranje.

11.2. Prihodki in odhodki

27. ebn
(nadela izkazovanja prihodkov in odhodkov)

Zavod kot dolo6eni uporabnik enotnega kontnega naerta prihodke in odhodke evidentira po naeelu

nastanka poslovnega dogodka. Prihodke in prejemke ter odhodke in izdatke zavod v skladu s pravilnikom

o enotnem kontnem nadrtu evidentira tudi eviden6no po naeelu denarnega toka.

28. dlen

(izkazovanje prihodkov)

Zavod izkazuie prihodke po vrstah in namenih glede na dejavnost, na katero se nanaSajo. Razelenjuje
jih na prihodke iz naslova opravljanja javne sluZbe in na prihodke iz naslova trZne dejavnosti po na6elu
nastanka poslovnega dogodka in nadelu denarnega toka.

Prejeta sredstva namenjena pokrivanju izbranih odhodkov doloeenih s predpisom ali odlo6itvijo
pristojnega organa obdine ali drZave se prena5ajo med prihodke preko easovnih razmejitev.

29. 6len

(izkazovanje finan6nih ter drugih prihodkov in odhodkov)

Finandni in drugi prihodkiter finandni in drugi odhodki se v celoti izkaaejo med prihodke in odhodke iz



opravljanja javne sluZbe, razen de se iz knjigovodskih listin lahko ugotovi, da se nana5ajo na trZno

dejavnost in omogodajo vpogled v strukturo prihodkov in stroSkov po njihovih vrstah.

30. 6len

(izkazovanje od hodkov)

Zavod izkazuje odhodke glede na vrsto dejavnosti, na katero se nana5ajo , za kar ugotavlja in razporeja

- neposredne stro5ke posamezne dejavnosti na podlagi ustreznih dokazil,

- posredne stro5ke s pomoejo sodil (metode za razporqanje stroSkov).

V kolikor nadin razporejanja odhodkov in sodila niso dolo6ena s predpisiali odloditvijo ustanovitelja, jih s
sklepom dolo6i svet zavoda.

31. elen

(stro5kovna mesta, nosilci in viri financiranja)

Zavod za notranje potrebe in z namenom lodenega spremljanja dejavnosti, financiranja programov in

projektov, prihodke in odhodke razporeja in vodi loeeno po stroSkovnih mestih, dodatno lahkovzpostavi
tudi stro5kovne nosilce in vire financiranja. Sifrante dolo6i ra6unovodja.

III. POPIS SREDSTEV IN OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV

32. elen

(izvedba popisa sredstev in obveznosti do virov sredstev)

Zavod ob koncu leta obvezno uskladi stanje sredstev in obveznosti do virov sredstev z dejanskim

stanjem, ugotovljenim s popisom (redni popis oz. inventura). lzjemoma se opravi popis lahko tudi med

letom (izredni popis).

Sklep o izvedbi popisa izda ravnatelj. Popis sredstev in obveznosti do virov sredstev je podrobneje urejen

v navodilih, kijih sprejme ravnatelj.

33. dlen

(obravnava porodila o popisu in sprejem odloditev)

Poro6ilo o popisu obravnava ravnatelj in sprejme ustrezne sklepe

- o razlogih in naeinu likvidacije primanjkljajev,

- o nadinu knji2enja ugotovljenih razlik,

- o vi5ini odpisa vrednosti dvomljivih, spornih, neizterljivih in zastarelih terjatvah,

- o sredstvih, ki se zaradi dotrajanosti ali neuporabnosti vzamejo iz uporabe in nadinu njihovega

razpolaganja,

- o drugih dejstvih v zvezi s popisom.

Ce ravnatelj pri obravnavi porodila o popisu ugotovi, da so doloeene osebe odgovorne za nastalo Skodo

ali primanjkljaje, je dolZan odloeiti o potrebnih ukrepih.

Na osnovi sklepov ravnatelja racunovodstvo uskladi knjigovodsko stanje z dejanskim stanjem sredstev
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Ravnatel o reZultatih popisa poroё a svetu zavoda skupal z letnim poroё ‖om zavoda

lV.LETNO POROC:LO

34. 6len

(letno porodilo)

Letno poro6ilo zavod sestavlja za potrebe vodstva zavoda, sveta zavoda, ustanovitelja, financerjev in po

dogovoru tudi za druge zunanje uporabnike.

Letno porodilo zavoda vsebuje raeunovodske izkaze in pojasnila k radunovodskim izkazom

(raeunovodsko poroeilo) in poslovno poro6ilo. Radunovodsko porodilo pripravi radunovodja, poslovno

porodilo pa ravnatelj.

Vrste raeunovodskih izkazov in pojasnil k izkazom, njihova oblika, vsebina in predloZitev je predpisana z

Zakonom o ra6unovodstvu in na njegovi podlagi sprejetimi predpisi. Poleg obveznih ra6unovodskih

informacij, kijih dolodajo predpisi, ra6unovodja v radunovodsko porodilo vkljudi tudi:

- realizacijo finanenega naerta z obrazloZitvijo

- pojasnila morebitnih sprememb v ra6unovodskih usmeritvah

- rezultate izvedenega rednega letnega popisa

- drugo, kar je pomembno za popolnejSo predstavitev poslovanja in premoZenjskega stanja zavoda.

KONENE DOLOEBE

35. 6len

(kondne dolodbe)

Z dnem uveljavitve tega Pravilnika preneha veljati Pravilnik o radunovodstvu zavoda Osnovne Sole

Gabrovka - Dole.

Pravilnik zadne veljati naslednji dan po objavi na oglasni deskizavoda in spletni stranizavoda.

Datumi14 6 2021

Stev‖ ka:o13-1/2021-278-|

ica Sveta zavoda
Sole Gabrovka - Dole.
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