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AKTUALNE VSEBINE S 
PODROČJA FINANČNEGA 
POSLOVANJA

Dr. Tatjana Horvat, Državni notranji revizor
Šola za ravnatelje



Novosti - predpisi

3



Nova računovodska direktiva, novi 
računovodski standardi

1. Direktiva 2013/34 EU Evropskega parlamenta 
in Sveta z dne 26. junija 2013

2. Novi SRS 2016 (Ur. l. RS,št. 95/2015)

3. SRS sestavljeni iz treh delov:

SRS I – SRS 1-17 (posamezne kategorije)

SRS II – SRS 20-23 (računovodski izkazi)

SRS III – SRS 30-39 (posebnosti za posamezne dejavnosti)

4. SRS dopolnjujejo Pravila skrbnega 
računovodenja (PSR) 4



SRS I – posamezne kategorije
SRS 1 – Opredmetena osnovna sredstva

SRS 2 – Neopredmetena sredstva

SRS 3 – Finančne naložbe

SRS 4 - Zaloge

SRS 5 - Terjatve

SRS 6 – Naložbene nepremičnine

SRS 7 – Denarna sredstva

SRS 8 - Kapital

SRS 9 – Dolgovi (NOV SRS – združitev  SRS 9 in 
SRS 11)

SRS 10 - Rezervacije

SRS 11 – Časovne razmejitve (NOV SRS –
združitev  starih SRS 12, SRS 2 in SRS 10)

SRS 12 – Stroški materiala in storitev

SRS 13 – Stroški dela in stroški povračil

SRS 14 - Odhodki

SRS 15 - Prihodki

SRS 16 – Ugotavljanje in merjenje poštene 
vrednosti (NOV SRS usklajen z MSPR 13 –
Merjenje poštene vrednosti)

SRS 17 - Oslabitev opredmetenih osnovnih 
sredstev in neopredmetenih sredstev (NOV 
SRS usklajen z MRS 36 – Oslabitev sredstev)

NI VEČ starega SRS 13 – Stroški amortizacije = razporejen v novih SRS 1 in SRS 2



SRS II – računovodski izkazi

SRS 20 – Oblike bilance stanja za zunanje poslovno 
poročanje

SRS 21 – Oblike izkaza poslovnega izida za zunanje 
poslovno poročanje

SRS 22 – Oblike izkaza denarnih tokov za zunanje 
poslovno poročanje

SRS 23 – Oblike izkaza gibanja kapitala za zunanje 
poslovno poročanje



SRS III – posebnosti za posamezne dejavnosti
SRS 30 – Računovodske rešitve pri samostojnih podjetnikih 
posameznikih

SRS 31 – Računovodske rešitve v zadrugah

SRS 32 – Računovodske rešitve za izvajalce gospodarskih javnih 
služb

SRS 33 – Računovodske rešitve v društvih in invalidnih 
organizacijah

SRS 34 – Računovodske rešitve v nepridobitnih organizacijah –
pravnih osebah zasebnega prava

SRS 35 – Računovodske rešitve v socialnih podjetjih

SRS 39 – Računovodske rešitve v organizacijah v stečaju ali 
likvidaciji



Pravila skrbnega računovodenja = PRS
PSR 1 – Knjigovodske listine 

PSR 2 – Poslovne knjige 

PSR 3 – Stroški po vrstah, mestih in nosilcih 

PSR 4 – Vrste poslovnega izida in denarnega izida 

PSR 5 – Računovodsko predračunavanje in računovodski predračuni 

PSR 6 – Računovodsko obračunavanje in računovodski obračuni 

PSR 7 – Računovodsko nadziranje 

PSR 8 – Računovodsko proučevanje (računovodsko analiziranje) 

PSR 9 – Računovodsko informiranje 

PSR 10 – Konsolidiranje 



SRS 1 – Opredmetena osnovna sredstva

Začetek amortiziranja:

-Prvi dan naslednjega meseca po tem, ko je 
razpoložljivo za uporabo.

- Razpoložljivost za uporabo - ko je sredstvo na 
svojem metu in v stanju,  v katerem bo lahko 
delovalo na način, ki ga je poslovodstvo 
predvidevalo. 



SRS 2 – Neopredmetena sredstva 

Med SRS 2 ni več:

- Dolgoročno razmejenih stroškov kot postavk AČR (sedaj SRS 11 
Rezervacije) 

Prevrednotenje neopredmetenih sredstev je sprememba njihove 
knjigovodske vrednosti zaradi oslabitve. Neopredmetena sredstva
se ne revalorizirajo na višjo pošteno vrednost; se  jih le slabi po SRS 
17 (vključno z dobrim imenom). 



SRS 5 – Terjatve 

Novosti in dopolnitve standarda: 

- Jasneje določeno, da med terjatve sodijo tudi terjatve iz 
poslovanja za odškodnine…

-Poleg danih varščin, tudi are,

-Jasneje zapisani pogoji za pripoznanje terjatev:

1. Možnost zanesljive izmere njene izvirne vrednosti,

2. Terjatve pomembnih vrednosti (IA) se slabi 
posamično, ostale pa razvrsti v skupine na podlagi 
izkušenj (5.38). 



Pravila skrbnega računovodenja - PSR

• Ni obvezen – je le strokovni pripomoček…

PSR 1

• Nujen sprejem lastnih pravil glede ravnanja s knijgovodskimi
listinami…,

• Če ga ni, večja diskrecijska pravica davčnih in finančnih 
inšpektorjev pri pregledih (npr. očitek neverodostojnih listin),

• Popiše se obstoječe postopke izstavljanja in nadziranja listin,

• Obvezna likvidacija in dodatno pojasnjevanje listin 

PSR 2

PSR 3…
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Spremembe pri obdavčitvi dohodkov

- Plače – sprememba davčnih razredov in splošna 
oaljšava

- DDPO: se je povečal iz 17% v letu 2016 na 19% v letu 
2017

- Promocija zdravja na delovnem mestu

- Nov znesek daril iz delovnega razmerja: iz 13 na 15 
EUR

- Nov obračun dnevnic

- Nov način e-vročanja davčnih aktov, vključno s sklepi 
o izvršbi 13



Fiskalno pravilo

- Fiskalno pravilo se nanaša na ugotavljanje 
presežka po denarnem toku

- Velja za proračunske uporabnike, ki so iz 
javnih sredstev ustanovitelja financirani več 
kot 50%

- SKIS (S.13)
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Fiskalno pravilo

„…javni zavodi izračunavajo zbrane presežke 
preteklih let po denarnem toku, in jih zmanjšajo 
za neplačane obveznosti, neporabljena 
namenska sredstva, ki so namenjena za 
financiranje izdatkov v prihodnjem obdobju in ki 
so evodentirana v kontih časovnih razmejitev, 
ter za neporabljena sredstva za investicije“ ZIPRS 
2017 2018
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Priprava na dokumente finančnega poslovanja 
zaradi zaključka koledarskega leta
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Popis (inventura)

- Popis osnovnih sredstev in drobnega 
inventarja

- Popis terjatev

- Popis obveznosti do dobaviteljev

- Sklep ravnatelja o začetku popisa in sklep o 
odpisih
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Opredmetena osnovna sredstva

- Amortizacija

- Tržna dejavnost

- Podarjena osnovna sredstva

- Drobni inventar glede na dobo koristnosti
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Terjatve, časovne razmejitve, poslovni 
izid

- Izpis odprtih postavk

- Oslabitev (posamično, v odstotku)

- Zastaralni rok

- Odpis obveznosti

- AČR, PČR

- Poraba presežka iz preteklih let, presežek 
odhodkov
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Letno poročilo
Pozor, ne pozabiti:

- Vzporedno obračun DDPO (pridobitna dejavnost)

- Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih

- Uresničevanje finančnega načrta

- Sprememba računovodskih postavk

- Rezultati popisa

- Vplivi davčnega obračuna na računovodske izkaze

- Izjava o zanesljivosti (bodite kritični pri Izjavi 
NNJF) 20



Hvala lepa za pozornost.

E-pošta: 

tatjana.horvat@solazaravnatelje.si

info@solazaravnatelje.si
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