
 
POVPRAŠEVANJE 

Knjiženje plačila 

 

 

VPRAŠANJE OBČINE ČLANICE: 

 

Skupnost občin Slovenije je prejela prošnjo občine članice po posredovanju vprašanja občinam.  

Občina se spopada s sledečim problemom: Gre za projekt, kateri je iz strukturnih skladov v 

letu 2009 pridobil sredstva, v letu 2012 pa je bil opravljen pregled projekta s strani ministrstva. 

Podana je bila korekcija oz. plačilo neupravičenega dela v letu 2013. Knjiženje na 7-ico 

(znižanje prometa) se je izkazalo kot nepravilno, saj ZR-RE javlja blokado. Glede na navedeno 

naprošamo za mnenje oziroma izkušnje. 

 

ODGOVORI OBČIN ČLANIC SOS: 

 

OBČINA 1 

 

Jaz imam podoben primer in sem vprašanje naslovila na ministrstvo za finance.  

V odgovoru so zapisali: »V kolikor za vračilo sredstev nimate zagotovljenih dovolj sredstev 

na ustreznem podkontu prihodkov, morate manjkajoča sredstva zagotoviti na ustrezni 

proračunski postavki v finančnem načrtu ustreznega neposrednega uporabnika in jih 

evidentirati na podkontu 402999 – Drugi operativni odhodki.« 

 

OBČINA 2 

 

Če ne pride do vračila prihodkov v istem letu, se vračilo po predpisih evidentira med odhodke 

in ne prihodke. 

 

OBČINA 3 

 

Knjižiti je potrebno na štirici, ne pa na sedmici kot zmanjšanje prihodke. Dejansko gre za 

vračilo in je potrebno knjižiti na štirici. 

 

OBČINA 4 

 

Takšna vračila se knjižijo v breme proračuna na 4-ico. 

 

OBČINA 5 

 

Takšna vračila se knjižijo v breme proračuna na 4-ico. 

 



 

OBČINA 6 

 

naša občina je imela v letošnjem letu podoben primer. V letu 2011 smo prejeli sredstva (konto 

7412) iz državnega proračuna iz sredstev EU, ki smo jih v letu 2013 morali vrniti. V poslovnih 

knjigah smo knjižili v skladu s Pravilnikom o enotnem kontnem načrtu za proračun, 

proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava, v breme prihodka 7412. Appra nam je 

podatke sprejela. Realizacijo ZR-RE nam je tudi sprejelo. 

 

OBČINA 7 

 

Če je projekt že zaključen in ga v proračun za leto 2013 nimate več vključenega, potem morate 

glede na podatke, ki ste nam jih poslali, sredstva za vračilo sredstev, ki ste jih prejeli iz 

državnega proračuna, zagotoviti na ustrezni proračunski postavki v finančnem načrtu 

ustreznega neposrednega uporabnika občinskega proračuna (odločitev za PP in PU je sicer 

vaša, pri tem vas opozarjamo le, da vračilo sredstev ni strošek projekta, bi bilo pa primerno, 

da je to vračilo prikazano v okviru istega podprograma kot je bil prikazan projekt) in  odhodke 

evidentirati na podkontu 402999 Drugi operativni odhodki. 

 

OBČINA 8 

 

Tudi v naši občini za vračila preveč prejetih sredstev  zmanjšamo 7-ico (po 59. členu Pravilnika 

o EKN…) in zato imamo vsak mesec blokirano oddajo realizacije na MF. Problem rešimo tako, 

da pokličemo na MF g. Klemenca, da odstrani blokade in nato realizacijo lahko pošljemo na 

MF. 

 

OBČINA 9 

 

Če prav razumem vprašanje, je občina morala vrniti preveč plačane prihodke. V skladu z 59. 

členom PRAVILNIKA o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in 

druge osebe javnega prava se vračila preveč vplačanih ali napačno vplačanih prihodkov 

državnega proračuna ali proračuna občine, v preteklih letih,  v tekočem letu izkazujejo v breme 

posamezne vrste prihodka, na katerega se vračilo nanaša. Torej je občina pravilno evidentirala 

vračilo. Pojavlja pa se edinole vprašanje, če na tem kontu v tekočem letu ni realizacije in bi se 

izkazoval negativni saldo. V praksi sicer tega primera nismo imeli (razen vračil davščin ali 

kakih drugih prihodkov), tako da ne vem, kako tehnično potem poročanje deluje. 

 

  

 

 

 

 

 


