Naročilnico lahko pošljete:
• po e-pošti: narocila@zfm.si
• po pošti: Založba Forum Media d.o.o., Prešernova ulica 1, 2000 Maribor
• ali nas pokličite na telefonsko številko 02 250 18 00

Da, naročam

NAROČILNICA
10504/1/6243

kos(ov) izdelka: KNJIŽBE ZA JAVNI SEKTOR

Izberite izdajo.
online-izdaja-letna-narocnina-enkratno-placilo: 398,00 € (DDV ni vključen v ceno)
Online priročnik (enostavna navigacija, hitro iskanje, 24-urni dostop z vsemi mobilnimi napravami), dostop do portala Računovodski praktikum, digitalni vzorci za takojšno uporabo,
vse posodobitve in nadgradnje v obdobju enega leta

online-izdaja-letna-narocnina-mesecno-placilo: 35,00 € (DDV ni vključen v ceno)
Mesečna naročnina 35 €/mesec + DDV
Online priročnik (enostavna navigacija, hitro iskanje, 24-urni dostop z vsemi mobilnimi napravami), dostop do portala Računovodski praktikum, digitalni vzorci za takojšno uporabo,
vse posodobitve in nadgradnje v obdobju enega leta

tiskana-in-online-izdaja: 298,00 € (DDV in distribucijski stroški niso všteti v ceno)
Online priročnik (enostavna navigacija, hitro iskanje, 24-urni dostop z vsemi mobilnimi napravami), dostop do portala Računovodski praktikum, digitalni vzorci za takojšno uporabo,
tiskana izdaja priročnika

Uporabnik digitalnih vsebin (ime in priimek)

E-naslov uporabnika digitalnih vsebin

Naziv organizacije

Davčna številka

Da

Naslov za dostavo
Kontaktna oseba (ime in priimek)

Naslov za izdajo računa
Funkcija

Ne

Davčni zavezanec
E-naslov za E-račun

GSM/Telefon

E-naslov

Datum, podpis, žig
Splošni pogoji
Ob naročilu poslovne izdaje priročnika (tiskana in online izdaja) boste ob vsaki zakonski ali vsebinski spremembi prejeli posodobitev, katere cena je odvisna od obsega. Dostopne
podatke boste prejeli na vaš elektronski naslov. Če posodobitve iz kakršnega koli razloga ne boste sprejeli, jo lahko vrnete v 14 dneh od datuma prejema pošiljke. Takoj ko nam to pisno
sporočite, vas bomo odstranili s seznama prejemnikov posodobljenih izdelkov. V primeru pisne odpovedi posodobitvenega servisa založba ne prevzema odgovornosti za aktualnost vsebin in
njihovo skladnost z zakonodajo, hkrati pa v tem primeru preneha dostop do novih aktualnih vsebin. Za proračunske porabnike veljajo plačilni pogoji v skladu z zakonodajo o javnih plačilih. Ob
naročilu online izdaje priročnika (letne ali mesečne) pridobite dostop do online priročnika z vsemi posodobitvami in nadgradnjami v obdobju enega leta. Dostopne podatke boste prejeli
na vaš elektronski naslov. Dostop se po poteku obdobja samodejno podaljša. V primeru, da tega servisa v prihodnje ne želite več, nam pisno sporočite najmanj 30 dni pred pričetkom novega
obdobja. V primeru pisne odpovedi posodobitvenega servisa založba ne prevzema odgovornosti za aktualnost vsebin in njihovo skladnost z zakonodajo, hkrati pa v tem primeru preneha
dostop do novih aktualnih vsebin. Za proračunske porabnike veljajo plačilni pogoji v skladu z zakonodajo o javnih plačilih.

Da, kot kontaktna oseba podajam privolitev za obdelavo osebnih podatkov.
Založba Forum Media d.o.o., Prešernova 1, Maribor stremi k najvišjim standardom varstva osebnih podatkov, ki jih obdeluje le, če vi to izrecno dovolite. Vabimo vas, da podate privolitev za obdelavo vaših
podatkov na spodnjem obrazcu in si s tem zagotovite, da boste sproti obveščeni o vseh zakonskih novostih in izobraževalnih dogodkih ter da boste lahko izkoristili druge ugodnosti ki vam jih ponuja
Založba Forum Media. Soglašam, da Založba Forum Media d.o.o., Prešernova 1, Maribor (odslej: družba), moje zgoraj posredovane podatke obdeluje za potrebe obveščanja o novostih in za potrebe
neposrednega trženja njihovih produktov oziroma storitev (priročniki, knjige, izobraževanja in ostalo). Ob tem sem seznanjen/-a, da:
- lahko pooblaščeno osebo za varstvo osebnih podatkov pri družbi kontaktiram preko e-naslova: dpo@zfm.si;
- osebni podatki ne bodo obdelovani za noben drug namen, kot navedeno zgoraj, in se bodo po prenehanju namena izbrisali;
- osebni podatki ne bodo posredovani tretjim osebam razen tistim uporabnikom, ki imajo za to podlago v zakonu, pogodbi ali izkažejo drugo pravno podlago;
- imam po zakonu pravico od družbe zahtevati dostop do podatkov, njihov popravek, izbris ali omejitev obdelave ter pravico vložiti ugovor zoper obdelavo osebnih podatkov in zahtevo za prenos osebnih
podatkov. Navedene pravice lahko uveljavljam z zahtevo, poslano na (elektronski) naslov: dpo@zfm.si;
- lahko osebne podatke iz zbirk družbe za v privolitvi naveden namen obdelujejo tudi pogodbeni partnerji, s katerimi ima družba sklenjene pogodbe o obdelovanju osebnih podatkov in ki hkrati lahko
zagotavljajo ustrezno visoko raven varstva osebnih podatkov;
- lahko pri nadzornem organu (Informacijski pooblaščenec RS) vložim pritožbo, če obdelava osebnih podatkov ne bi bila skladna s predpisi;
- se promocijska sporočila lahko posredujejo v okviru segmentiranega neposrednega trženja, kar lahko vključuje tudi oblikovanje proﬁlov za zagotovitev, da se pošiljajo takšne informacije, ki so na podlagi
analize mojih aktivnosti in zanimanj v največji možni meri prilagojene mojim potrebam in interesom;
- več informacij o varstvu osebnih podatkov v družbi lahko pridobim v »Pravilih o varstvu osebnih podatkov družbe«, dostopnih na www.zfm.si.

KNJIŽBE ZA JAVNI SEKTOR

PRODUCT DESCRIPTION

Oglejte si portal tukaj

Delo računovodje javnega sektorja je zelo zahtevno in tesno povezano z oblikovanjem verodostojnih
računovodskih informacij, poročil in knjižb.

Na rezultate poslovanja posredno vpliva zakonodaja, ki se na področju računovodstva in ﬁnanc nenehno
spreminja. Z mislijo na to, da boste spremembe pravilno in pravočasno uvedli v svoje delo, vam z naročnino
omogočamo tudi dostop do vseh vsebin portala RAČUNOVODSKI PRAKTIKUM. Zraven online priročnika boste
imeli dostop do video seminarjev, klepetalnice, novic in več kot 1000 strokovnih prispevkov iz področja
javnega sektorja in gospodarstva.

Da bodo vaše knjižbe in poročila pravilni in skladni s predpisi, vam izkušeni računovodje javnega sektorja priporočajo
Knjižbe za javni sektor.

Avtorica mag. Špela Kramberger o priročniku:

"Priročnik bi priporočala, saj prispevke s področja ﬁnanc, računovodstva in revizije pripravljajo strokovnjaki z dobrim
poznavanjem stroke ter večletnimi praktičnimi izkušnjami. S prebiranjem redno objavljenimi prispevki boste potrdili
obstoječo prakso ter sledili novim predpisom. S priročnikom, ki se tekoče posodablja, boste vedno na tekočem!
Zahteve vedno večjega števila predpisov boste lažje in pravilno prenesli v vašo prakso."

mag. Špela Kramberger, preizkušena notranja revizorka, preizkušena davčna revizorka, vodja službe
notranje revizije na MOM

AVTORJI

mag. Brigita Osojnik
Mag. Brigita Osojnik je direktorica družbe Pabide d.o.o., davčna svetovalka z licenco Zbornice davčnih
svetovalcev Slovenije, s praktičnimi izkušnjami na področju davka na dodano vrednost, davka od dohodkov
pravnih oseb, dohodnine, mednarodnih davkov, premoženjskih davkov, prispevkov za socialno varnost,
sodelovanja v davčnih inšpekcijskih postopkih, pridobljenimi s 25-letnim delom na davčnem področju in
predavateljica ter avtorica številnih strokovnih prispevkov za publikacije in portale na davčnem področju.

mag. Špela Kramberger
Je vodja Službe notranje revizije na Mestni občini Maribor. Je preizkušena notranja revizorka in državna notranja
revizorka, ukvarja pa se z revizijami poslovanja javnih zavodov, predvsem na področju vzgoje in izobraževanja.

Majda Gominšek
Majda Gominšek je ekonomistka z več kot 25-letnimi izkušnjami na ﬁnančno-računovodskem področju. Že
desetletje samostojno vodi tečaje vodenja poslovnih knjig za gospodarske družbe in sp ter izvaja seminarje s
področja računovodstva in ﬁnanc za javne zavode, društva in pravne osebe javnega prava. Je svetovalka za
javni sektor.

Mojca Ramšak Pešec
Je univerzitetna diplomirana pravnica z opravljenim pravniškim državnim izpitom, ima več kot 23 let delovnih
izkušenj v javni upravi. Skoraj 10 let (od 1. junija 2006 do 31.12.2015) je vodila direktorat, pristojen za
organizacijo in upravljanje s kadri v javnem sektorju ter plačni sistem javnega sektorja. Do imenovanja na ta
položaj je bila od leta 1993 dalje zaposlena na Generalnem carinskem uradu Carinske uprave RS in sicer v
službi za kadrovske in splošne zadeve, katero je od leta 1997 do imenovanja na položaj generalne direktorice
direktorata za javni sektor na Ministrstvu za javno upravo v leto 2006 tudi vodila. Glede na področje delovanja
ima obsežne izkušnje in znanje tako pri oblikovanju sistemskih rešitev kot tudi pri izvajanju sistema in
predpisov na področju plač in delovnih razmerij v javnem sektorju kot tudi na področji organizacije ter
poslovanja v javnem sektorju. Vrsto let je članica več vladnih pogajalskih skupin za pogajanja s sindikati
javnega sektorja, tako za sklepanje kolektivne pogodbe za javni sektor, kolektivne pogodbe za državno upravo,
pravosodne organe in uprave lokalnih skupnosti, za pogajanja o interventnih ukrepih na področju plač in drugih
prejemkov zaposlenih v javnem sektorju kot tudi v vladni pogajalski skupini za pogajanja s stavkovnimi odbori
sindikatov javnega sektorja. Od leta 2006 dalje je tudi predsednica Komisije Vlade RS za pritožbe iz delovnih
razmerij, že vrsto let pa tudi sodnica porotnica na Delovnem in socialnem sodišču v Ljubljani. Kot
strokovnjakinja na področju organizacije državne uprave, uslužbenskega sistema in delovnih razmerij ter
plačnega sistema javnega sektorja sodeluje na seminarjih in strokovnih srečanjih tako v Sloveniji kot v tujini. Je
predavateljica v Centru za izobraževanje v pravosodju ter na Upravni akademiji. Je tudi avtorica več člankov z
navedenih področij.

Štefka Korade Purg
Je univerzitetna diplomirana sociologinja z več kot 30-letnimi delovnimi izkušnjami v državni upravi, in sicer na
področjih organiziranosti in sistemskega urejanja uprave in javnega sektorja, upravljanja kadrovskih virov s
posebnim poudarkom na izvajanju in dograjevanju sistema javnih uslužbencev in tudi plačnega sistema ter
sistemizacije delovnih mest, kjer je opravljala najzahtevnejše in tudi vodstvene naloge. Posebej pomembna je
bila njena vloga v obdobju po letu 1994, ko je v Sloveniji potekala na eni strani reorganizacija državne uprave
predvsem na teritorialni ravni z ustanovitvijo upravnih enot, na drugi strani pa uvajanje lokalne samouprave s
pričetkom delovanja novih občin. Sodelovala je v številnih projektnih skupinah in v pogajalskih skupinah vlade
za pogajanja s sindikati javnega sektorja. Teoretične in sistemske izkušnje, pridobljene na tem področju, je
nadgradila s praktičnimi izkušnjami na zahtevnih delovnih mestih, kjer je vsakodnevno v praksi uporabljala
znanja na področju organiziranosti in delovanja uprave, sistemizacije delovnih mest in plač ter ﬁnančnega
poslovanja uprave. Kot predavateljica sodeluje tudi v procesih izpopolnjevanja in usposabljanja javnih
uslužbencev, sodelovala pa je tudi na konferencah in posvetih doma in v tujini.
KORISTI

Knjižbe za javni sektor vam zagotavljajo:

konkretne primere knjižb vseh vrst poslovnih dogodkov, s poudarkom na posebnostih v javnem sektorju,
strokovne prispevke s področja računovodstva in davkov za področje javnega sektorja,
strokovne razlage temeljnih kategorij v računovodstvu,
natančne razlage, pregledne informacije in pojasnila s konkretnimi primeri,
vzorce pravilnikov, primere pogodb, povezave do predpisov, navodil, pravilnikov
Z naročilom dobite:

dostop do priročnika Knjižbe za javni sektor,
dostop do vseh vsebin portala RAČUNOVODSKI PRAKTIKUM,
dostop do vzorcev, pravilnikov in navodil,
dostop do zakonodaje in pojasnil zakonov,
brezplačne odgovore strokovnjakov na vaša konkretna vprašanja
redno obveščanje o novostih.
VSEBINA

1 PREDGOVOR

1.1
1.2
1.3
1.4

Uvod urednice
O avtorjih
O podjetju
Navodila za uporabo portala

2 ZAKONODAJA

2.1 Prednostni red uporabe pravil oziroma predpisov
2.2 Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava
2.3 Navodilo o predložitvi letnih poročil pravnih oseb javnega prava in Navodilo o pripravi zaključnega
računa državnega in občinskega proračuna ter metodologije za pripravo poročila o doseženih ciljih in
rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna
2.4 Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega
prava
(novo) 2.4.1 LETNO POROČILO ZA PRORAČUNSKE UPORABNIKE
2.4.2 Ločeno računovodsko spremljanje javne službe in tržne dejavnosti pri posrednih
proračunskih uporabnikih
2.4.3 Delovna uspešnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu v javnem zavodu
2.4.4 Računovodsko prikazovanje javne službe in tržne dejavnosti
2.5 Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega
prava
2.6 Zakon o javnih ﬁnancah (ZJF), Zakon o davčnem postopku (ZDavP-2), Zakon o davku na dodano
vrednost in Zakon o dohodnini (ZDDPO)
Kodeks notranjih revizijskih načel, Hierarhija pravil revidiranja informacijskih sistemov, Stališče 1 –
Zunanje opravljanje notranje revizijske dejavnosti
2.8 Zakon o preglednosti ﬁnančnih odnosov in ločenem evidentiranju različnih dejavnosti
2.9 Pravilnik o načinu in rokih usklajevanja terjatev in obveznosti po 37. členu Zakona o računovodstvu
2.10 Zakon za uravnoteženje javnih ﬁnanc in Zakon o sistemu plač v javnem sektorju
2.11 Zakon o izvrševanju proračunov RS za leti 2017 in 2018 (ZIPRS1718)
2.12 Zakonske spremembe po letu 2014
2.13 Sprememba zakonodaje v letu 2016
2.14 Zakon o preprečevanju zamud pri plačilih
2.15 Potni stroški
2.15.1 Navodila za obračunavanje stroškov službenih poti doma
2.15.2 Navodila za obračunavanje stroškov službenih poti v tujini

2.15.3 Navodila za obračun stroškov uporabe službenega vozila v zasebne namene
2.16 DDV v javnih zavodih in izdaja računov v skladu s pravilnikom o izvajanju zakona davka na dodano
vrednost
2.16.1 Izjema od obveznosti izdajanja računov za prodajo na šolskih bazarjih
2.16.2 Dolžnost identiﬁkacije za namene DDV
2.16.3 Samoobdavčitev na podlagi prejetega računa iz EU
2.16.4 Dolžnost pridobitve identiﬁkacijske številke za DDV
2.17 Problematika izplačil iz šolskih skladov in organizacija šolskih ekskurzij
2.18 Prenehanje nekaterih varčevalnih ukrepov po ZUJF-u
2.19 Pravilnik o spremembi in dopolnitvah Pravilnika o enotnem kontnem načrtu za proračun,
proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava
2.20 Računovodsko nadziranje in notranja kontrola
2.20.1 Notranje revidiranje pri proračunskih uporabnikih
2.20.2 Različne organizacijske oblike zagotavljanja notranjerevizijske dejavnosti
2.21 Zakon o javnem naročanju
2.22 Spremembe ureditve glede omejitev in dolžnosti javnih uslužbencev v zvezi s sprejemanjem daril
2.23 Šolski sklad
2.24 Izhodišča za organizacijo šole v naravi
Zakon o nujnih ukrepih na področju zdravstva (ZNUPZ), Uradni list RS, št. 112/21
3 OSNOVNA SREDSTVA

3.1 Splošno – opredmetena in neopredmetena osnovna sredstva
3.1.1 Opredelitev opredmetenih in neopredmetenih osnovnih sredstev
3.1.2 Evidence – poslovne knjige, knjigovodske listine in davčne evidence
3.1.3 Izkazovanje
3.1.4 Pravila vrednotenja
3.1.5 Amortizacija in pokrivanje stroškov amortizacije
3.1.6 Obveznosti do virov sredstev
3.1.7 Letni popis oziroma inventura
3.2 Posredni proračunski uporabniki – knjižbe
3.2.1 Neopredmetena osnovna sredstva
3.2.2 Opredmetena osnovna sredstva
3.3 Neposredni proračunski uporabniki
3.3.1 Knjiženje nakupa opredmetenega osnovnega sredstva
3.3.2 Knjiženje investicijskega transferja javnemu zavodu
3.3.3 Obračun gradbenih del, ﬁnanciranih iz evropskih sredstev
3.3.4 Knjiženje nakupa osnovnega sredstva in obračun amortizacije
3.3.5 Knjiženje opredmetenih osnovnih sredstev, ki se trajno ne uporabljajo, pa so še uporabna
3.3.6 Vlaganja v tuja osnovna sredstva
3.3.7 Knjiženje nabave računalniške opreme
3.3.8 Knjiženje nabave drobnega inventarja
3.3.9 Knjiženje osnovnih sredstev, za katere nimamo ustrezne knjigovodske dokumentacije
3.3.10 Prenos denarnih sredstev za naložbe v osnovna sredstva
3.3.11 Nakup drobnega inventarja iz akcijske ponudbe
3.3.12 Povečanje nabavne vrednosti opredmetenih osnovnih sredstev
3.3.13 Zmanjšanje popravka vrednosti opredmetenih osnovnih sredstev
3.3.14 Vlaganja v osnovna sredstva
3.3.15 Najemnina poslovnega prostora
3.3.16 Poračun preureditve poslovnega prostora z najemnino
3.3.17 Oddaja poslovnega prostora v najem
3.3.18 Prejem odškodnine s strani zavarovalnice za uničeno opredmeteno osnovno sredstvo
3.3.19 Odstranitev starega objekta
3.3.20 Vlaganje v tuja osnovna sredstva — kompenzacija
3.3.21 Prejem denarnih sredstev za investicije iz drugih virov
3.3.22 Razlika med dolgoročnimi sredstvi in sredstvi prejetimi v upravljanje
3.3.23 Prejem računa za najemnino opredmetenih osnovnih sredstev
3.3.24 Prejem računa za najemnino opredmetenih osnovnih sredstev za več mesecev
3.3.25 Nabava opredmetenih osnovnih sredstev s strani ustanovitelja

3.3.26 Nabava opreme – investicijski transfer
3.4 Pravne osebe zasebnega prava
3.4.1 Opredmetena in neopredmetena osnovna sredstva
3.5 Primanjkljaji pri opredmetenih osnovnih sredstvih
3.5.1 Primanjkljaj pri opremi
3.5.2 Primanjkljaj drobnega inventarja
4 EVIDENTIRANJE STROŠKOV IN PRIHODKOV

4.1 Posredni proračunski uporabniki
4.1.1 Prihodki
4.1.2 Odhodki
4.1.3 Stroški dela in povračila stroškov v zvezi z delom in drugi prejemki iz delovnega razmerja
4.2 Neposredni proračunski uporabniki
4.2.1 Prihodki
4.2.2 Odhodki
4.3 Pravne osebe zasebnega prava
4.3.1 Prihodki
4.3.2 Zaloge
4.3.3 Odhodki
4.4 Ugodnosti pri spodbujanju zaposlovanja z računovodskega vidika
4.4.1 Praktični primeri knjiženj spodbud
4.5 Reprezentanca
5 TERJATVE

5.1 Posredni proračunski uporabniki
5.1.1 Knjiženje dvomljivih in spornih terjatev ter oslabitev terjatev
5.1.2 Oslabitev in odpis terjatve
5.1.3 Dvostranski pobot terjatve
5.1.4 Poravnava terjatve z menico
5.1.5 Nakup vrednostnih bonov
5.1.6 Terjatev do zavarovalnice za povračilo škode
5.1.7 Odstop terjatve
5.1.8 Popravek računovodske napake za nazaj s praktičnim zgledom evidentiranja popravka za
nazaj v javnem zavodu
5.2 Neposredni proračunski uporabniki
5.2.1 Knjiženje terjatev do kupca
5.2.2 Prenos terjatev med dvomljive terjatve
5.2.3 Oblikovanje dvomljive oz. sporne terjatve za dolgoročne terjatve iz poslovanja
5.2.4 Dvostranski pobot terjatev in obveznosti
5.2.5 Oslabitev in odpis terjatve
5.2.6 Dvostranski pobot terjatve
5.2.7 Terjatev do zavarovalnice za uničeno zavarovano opremo
5.2.8 Odstop terjatve
5.2.9 Oblikovanje dvomljive oz. sporne terjatve za dolgoročne terjatve iz poslovanja
5.3 Aktivna politika izterjave v javnih zavodih
5.3.1 Postopki izterjave zapadlih terjatev v javnih zavodih
5.3.2 Postopki izterjave
5.3.3 Izvršba in sodni postopek
5.3.4 Sporne, dvomljive in neizterljive terjatve
5.3.5 Zastaranje terjatev
5.3.6 Odpis terjatev
5.3.7 Računovodska obravnava oslabitev in odpisa terjatev

6 REZERVACIJE

6.1 Posredni proračunski uporabniki
6.1.1 Dolgoročne rezervacije za pokrivanje stroškov reorganizacije
6.1.2 Dolgoročne pasivne pasivne časovne razmejitve iz naslova prejete donacije za opredmetena
osnovna sredstva in pokrivanje stroškov amortizacije
6.2 Pravne osebe zasebnega prava
6.2.1 Rezervacije in časovne razmejitve
7 POSOJILA IN FINANČNE NALOŽBE

7.1 Posredni proračunski uporabniki
7.1.1 Knjiženje dolgorčno prejetega posojila
7.1.2 Brezplačno pridobljene ﬁnančne naložbe
7.1.3 Prejeto kratkoročno bančno posojilo v tujini
7.1.4 Dolgoročni depozit prostih denarnih sredstev
7.1.5 Dana kratkoročna posojila
7.2 Neposredni proračunski uporabniki
7.2.1 Knjiženje odkupa stanovanja po stanovanjskem zakonu
7.2.2 Knjiženje kratkoročnih ﬁnančnih dolgov
7.2.3 Knjiženje dolgoročnih ﬁnančnih dolgov
7.2.4 Knjiženje ﬁnančnih naložb
7.2.5 Kredit podjetju
7.2.6 Dolgoročni depozit začasno prostih denarnih sredstev
7.2.7 Delni odpis danega posojila
7.2.8 Najem kratkoročnega posojila v tujini, zunaj EU
7.2.9 Dolgoročni depozit
7.2.10 Poravnava terjatve z menico
7.2.11 Nakup vrednostnih bonov
7.2.12 Nakup ﬁnančnih naložb v delnice, ki kotirajo na borzi
7.2.13 Nakup ﬁnančnih naložb v deleže, ki ne kotirajo na borzi
7.2.14 Prodaja ﬁnančne naložbe, ki kotirajo na borzi – z dobičkom
7.2.15 Prodaja ﬁnančne naložbe, ki kotirajo na borzi – z izgubo
7.3 Pravne osebe zasebnega prava
7.3.1 Finančne naložbe
8 ZAKLJUČNA KNJIŽENJA

8.1 Posredni proračunski uporabniki
8.1.1 Odhodki
8.1.2 Ugotovitev rezultata
Poraba vira KTO 985
8.1.4 Ugotovitev presežka prihodkov nad odhodki po ﬁskalnem pravilu
8.1.5 Namenska poraba presežka in pokrivanje izgube (presežka odhodkov nad prihodki) pri
posrednih proračunskih uporabnikih
8.1.6 Sprememba Izkaza prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka
zaradi oddajanja stvarnega premoženja v najem
8.2 Pravne osebe zasebnega prava
8.2.1 Poslovni izid
8.2.2 Poraba presežka prihodkov nad odhodki
8.2.3 Poraba presežka prihodkov nad odhodki za investicijsko vzdrževanje
8.2.4 Presežek prihodkov nad odhodki – ugotavljanje po ZPisP – ﬁskalno pravilo občine
8.3 Popravek računovodske napake za nazaj s praktičnim zgledom evidentiranja popravka za nazaj v
javnem zavodu

9 PLAČNI SISTEM

9.1 Opredelitev temeljnih pojmov plačnega sistema
9.1.1 Zakon o spremembah Zakona o minimalni plači
(novo) 9.1.2 Dodatki
9.1.3 Napotitev javnega uslužbenca na delo v tujino
9.1.4 Olajšava za vzdrževane družinske člane, ki velja od leta 2020 naprej (Zakon o spremembah
in dopolnitvah Zakona o dohodnini ZDoh-2V)
9.1.5 Odsotnost z dela s pravico do nadomestila plače v državnih organih in občinah
9.1.6 Pregled višin in zneskov nekaterih povračil stroškov in drugih prejemkov v zvezi z delom za
zaposlene v javnem sektorju
9.2 Napredovanja javnih uslužbencev
Ukrepi na področju stroškov dela in drugi ukrepi v javnem sektorju za leto 2017
Zakon o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leti 2020 in 2021
ter izredni uskladitvi pokojnin (ZUPPJS2021), Uradni list RS, št. 75/2019
9.3 Kolektivna pogodba za javni sektor
9.3.1 Aneks št. 9 h Kolektivni pogodbi za javni sektor
9.4 Urejanje plač in drugih prejemkov zaposlenih v nevladnih organizacijah
9.4.1 Urejanje plač zaposlenih v nevladnih organizacijah
9.4.2 Povračila stroškov in drugi prejemki zaposlenih
9.5 Ocenjevanje in napredovanje v javnem sektorju v 2019
9.6 Bonitete
9.7 Izplačila dohodkov ﬁzičnim osebam nerezidentom
(novo) 9.8 Dohodnina
10 DENARNA SREDSTVA PRI DOLOČENIH IN DRUGIH UPORABNIKIH

10.1
10.2
10.3
10.4
10.5

Opredelitev denarnih sredstev
Razvrščanje in pripoznavanje
Prevrednotovanje denarnih sredstev
Knjiženje po denarnem toku
Primeri knjiženj pri gotovinskem poslovanju
10.5.1 Dilema: Ali mora PU, ko polaga ali dviguje gotovino na oziroma s TR, knjižiti denar na poti
in uporabljati prehodni konto 109?
10.5.2 PU ima blagajniško poslovanje in prejema gotovino in plačilne kartice za poravnavo storitev
in blaga.
10.5.3 Drugi uporabnik
10.5.4 Knjiženje blagajniškega presežka in blagajniškega primanjkljaja:
10.5.5 Knjiženje stroškov službenih potovanj

11 ČASOVNE RAZMEJITVE

11 Časovne razmejitve
12 OBRAČUNAVANJE DDV V JAVNEM SEKTORJU

12.1 Splošno o DDV
12.1.1 Davčni zavezanec
12.1.2 Zahtevek za izdajo identiﬁkacijske številke za namene DDV
12.1.3 Oprostitve obračunavanja DDV
12.2 Mali davčni zavezanci
12.2.1 Prehod s posebne na splošno ureditev in prehod s splošne na posebno ureditev

12.2.2 Mali davčni zavezanci — pridobitve iz Unije
12.2.3 Mali davčni zavezanec – storitve
12.3 Pravne osebe nezavezanke
12.3.1 Pravne osebe nezavezanke – prodaja osnovnih sredstev
12.3.2 Pravne osebe nezavezanke — pridobitev blaga iz Unije
12.3.3 Pravne osebe nezavezanke – storitve iz Unije in v Unijo
12.4 Oproščene dejavnosti v javnem sektorju
12.5 Članarine
12.6 Odbitek DDV
12.6.1 Odbitek DDV po dejanskih podatkih
12.6.2 Odbitni delež
12.7 Donacije in sponzorstvo
12.8 Subvencije
12.9 Evropski projekti
12.9.1 Financiranje projektov iz državnega proračuna ali iz proračuna evropske unije
12.10 Najem nepremičnin
12.10.1 Najem nepremičnin – obratovalni stroški
12.10.2 Prodaja/nakup nepremičnin
12.11 Gradbene storitve
12.12 Uporaba nepremičnin
12.13 Izjema od obveznosti izdajanja
AKTUALNO

NOVO V PRIROČNIKU

Delovna uspešnost iz naslova povečanega obsega dela

ZSPJS določa, da je plača sestavljena iz osnovne plače, dela plače za delovno uspešnost in dodatkov (5. člen), v
poglavju o delovni uspešnosti pa določa, da so javni uslužbenci lahko upravičeni do redne delovne uspešnosti,
delovne uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela in delovne uspešnosti iz naslova prodaje blaga in
storitev na trgu (21. člen).

Dohodnina

Zavezanci za dohodnino
Rezident
Nerezident
Predmet obdavčitve
Splošna pravila
Povezane osebe
Pripisovanje
Ostala splošna pravila
Neobdavčeni dohodki in oprostitve plačila dohodnine
Kaj ni dohodek po ZDoh-2
Oproščeni dohodki
Kako plačujemo dohodnino?
Akontacija dohodnine
Letna odmera dohodnine
Davčne olajšave

Dohodnina kot dokončni davek
Dohodki iz zaposlitve
Dohodki iz delovnega razmerja
Davčna osnova in akontacija dohodnine od dohodkov iz delovnega razmerja
Dohodki iz drugega pogodbenega razmerja
Davčna osnova in akontacija dohodnine od dohodka iz drugega pogodbenega razmerja
Davčna opredelitev povračil stroškov poslovodij, prokuristov
Obračun davčnega odtegljaja – dohodek iz drugega pogodbenega razmerja
Letno poročilo – samo v online priročniku

Proračunski uporabniki morajo letno poročilo oddati preko spletne strani Ajpes (www.ajpes.si), najkasneje do
kanca meseca februarja. Poročila se oddajajo za namen državne statistike, za namen zagotovitve javnosti ter
tudi za davčni namen. Natančna navodila za oddajo so objavljena na spletnih straneh Ajpes-a.

NOVE RAZLAGE NA PORTALU v meniju Javni sektor v kategoriji Plačni sistem, Kadrovsko področje,
Svetovalnica, Video seminarji.

Nove vsebine smo dodali tudi v druge kategorije na portalu Računovodski praktikum.

SPLOŠNI POGOJI

Ob naročilu poslovne izdaje priročnika (tiskana in online izdaja) boste ob vsaki zakonski ali vsebinski
spremembi prejeli posodobitev, katere cena je odvisna od obsega. Dostopne podatke boste prejeli na vaš
elektronski naslov. Če posodobitve iz kakršnega koli razloga ne boste sprejeli, jo lahko vrnete v 14 dneh od
datuma prejema pošiljke. Takoj ko nam to pisno sporočite, vas bomo odstranili s seznama prejemnikov
posodobljenih izdelkov. V primeru pisne odpovedi posodobitvenega servisa založba ne prevzema odgovornosti
za aktualnost vsebin in njihovo skladnost z zakonodajo, hkrati pa v tem primeru preneha dostop do novih
aktualnih vsebin. Za proračunske porabnike veljajo plačilni pogoji v skladu z zakonodajo o javnih plačilih.

Ob naročilu online izdaje priročnika (letne ali mesečne) pridobite dostop do online priročnika z vsemi
posodobitvami in nadgradnjami v obdobju enega leta. Dostopne podatke boste prejeli na vaš elektronski
naslov. Dostop se po poteku obdobja samodejno podaljša. V primeru, da tega servisa v prihodnje ne želite več,
nam pisno sporočite najmanj 30 dni pred pričetkom novega obdobja. V primeru pisne odpovedi
posodobitvenega servisa založba ne prevzema odgovornosti za aktualnost vsebin in njihovo skladnost z
zakonodajo, hkrati pa v tem primeru preneha dostop do novih aktualnih vsebin. Za proračunske porabnike
veljajo plačilni pogoji v skladu z zakonodajo o javnih plačilih.

