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Prosimo, da se pri odgovoru
sklicujete na našo številko.

Številka: 410-36/2018/1
Datum: 15. 2. 2018

Zadeva: Ustrezno evidentiranje v občinskih in državnem proračunu

Spoštovani,

Ministrstvo za finance na podlagi Pravilnika o poročanju občin o realiziranih prihodkih in drugih 
prejemkih ter odhodkih in drugih izdatkih občinskih proračunov (Uradni list RS, št. 56/2007 in 
6/2008) mesečno spremlja realizacijo proračunov občin prek sistema APPrA-O. Pri primerjavi 
podatkov o sredstvih, ki jih občine prejmejo iz proračuna države in evidentirajo v svojem proračunu, 
s podatki o sredstvih, ki so iz proračuna države nakazana občinam in so evidentirana v proračunu 
države v finančnih načrtih posameznih neposrednih uporabnikov državnega proračuna, Ministrstvo 
za finance ugotavlja, da se ti podatki v vseh primerih ne ujemajo. Ker se morajo sredstva, ki so 
občinam nakazana iz proračuna države (odhodek proračuna države) in sredstva, ki jih občine 
prejmejo iz proračuna države (prihodek občine) konsolidirati, je potrebno ugotovljena neskladja 
(napake pri evidentiranju izdatkov) odpraviti. Napake se pojavljajo tako pri evidentiranju v 
proračunih občin kot tudi pri evidentiranju v proračunu države. 

Občine ugotovljene napake v svojih proračunih odpravljajo na zahtevo Ministrstva za finance. V 
posameznih primerih pa je potrebno hkrati odpraviti tudi napake v proračunu države. Pri tem je 
potrebno upoštevati, da so sredstva iz proračuna države občinam lahko nakazana neposredno ali 
pa preko posrednika (agenta). V obeh primerih mora biti v proračunu države izkazana končna 
poraba. To pomeni, da morajo biti sredstva, ki so namenjena občinam za tekoče odhodke, 
evidentirana na kontu 4130 Tekoči transferi občinam (vsi podkonti, razen podkonto 413000 
Dopolnilna sredstva občinam, ki je namenjen za nakazila finančne izravnave, ki občinam pripada 
na podlagi zakona, ki ureja financiranje občin), sredstva, ki so namenjena za investicijske odhodke, 
pa na kontu 4320 Investicijski transferi (podkonto 432000 Investicijski transferi občinam). Občina 
bo v svojem proračunu prejeta sredstva iz proračuna države za tekoče odhodke evidentirala na 
podkontu 740004 Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo, prejeta 
sredstva za investicijske odhodke pa na podkontu 740001 Prejeta sredstva  iz državnega 
proračuna za investicije.

Občine imajo težave tudi pri evidentiranju sredstev, ki jih prejmejo iz proračuna države iz sredstev 
proračuna Evropske unije in iz drugih držav na ustrezen konto iz podskupine kontov 741 Prejeta 
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sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU in iz drugih držav, ker iz listinske 
dokumentacije, ki je podlaga za evidentiranje, ni vedno jasno razvidno, iz katerega evropskega 
sklada je občina sredstva prejela. V tem primeru je zaradi konsolidacije podatkov nakazanih 
sredstev iz proračuna države iz sredstev proračuna Evropske unije s prejetimi sredstvi v proračunih 
občin za ta namen, potrebno v pogodbi natančneje opredeliti vrsto oziroma sklad, iz katerega 
občina prejme sredstva proračuna Evropske unije.

Občine na Ministrstvo za finance pogosto naslovijo tudi vprašanje kako pravilno evidentirati prejeta 
sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz naslova Operativnega 
programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020 (financiranje se izvaja iz 
strukturnih skladov in iz kohezijskega sklada), saj imajo težave pri razumevanju treh ključnih 
terminov: kohezijska politika, kohezijski sklad in strukturni skladi. Zato naj pojasnimo, da je 
Kohezijska politika glavna naložbena politika EU in je namenjena vsem regijam in mestom v 
Evropski uniji za podporo ustvarjanja delovnih mest, poslovne konkurenčnosti, gospodarske rasti, 
trajnostnega razvoja in izboljšanja kakovosti življenja državljanov ter se izvaja v okviru treh glavnih 
skladov:

- v okviru dveh strukturnih skladov (Evropski sklad za regionalni razvoj (ESRR) in Evropski 
socialni sklad (ESS)) ter

- kohezijskega sklada. 

Na podlagi zgoraj navedenega vas zato prosimo, da v pravnoformalnih aktih navajate ustrezne 
podatke, saj nam bo vsem skupaj tudi na ta način omogočeno lažje in hitrejše izvrševanje vseh 
potrebnih opravil. Obenem vam predlagamo, da razmislite, ali je navedba kontov v pravnoformalnih 
aktih res smiselna, saj je v primeru sprememb potrebno skleniti ustrezne dodatke.

Za razumevanje in sodelovanje se vam zahvaljujemo ter vas lepo pozdravljamo,

             mag. Saša Jazbec
           državna sekretarka

V vednost:
- občine po e-pošti.
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