
Moja zgodba se nadaljuje…

Danes vam želim 
predstaviti, kako sem 

našla rešitev za primer 
Sofinanciranja OS



Sofinanciranje OS
Na javnem razpisu smo bili uspešni in pridobili 30% 
financiranja zamenjave razsvetljave v skladišču, ki 
predstavlja investicijo v vrednosti 100.000,00 EUR. 

Za zamenjavo luči smo sklenili pogodbo za izvedbo del. 
Dela so bila izvedena in smo račun v višini 100.000,00 EUR 
plačali. Prejeli smo 30.000,00 EUR denarja za 
sofinanciranje projekta. 

V pogodbi o sofinanciranju je zapisano, da morajo 
sredstva biti porabljena namensko in da financerju mora 
biti dana možnost, da kadarkoli preveri namensko 
porabo. 
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Hm..
Kako evidentirati 

poslovni dogodek?



Dolgoročna sredstva:

- Neopredmetena DS

- Opredmetena OS

- Finančne naložbe

-Naložbene nepremičnine

- Dolgoročne poslovne 
terjatve

Dolgoročni viri:

- Kapital

- Dolgoročne rezervacije in 
dolgoročne pasivne časovne 

razmejitve

- Dolgoročne finančne 
obveznosti

Kratkoročne finančne 
obveznosti

Kratkoročna sredstva:

- Zaloge

- Finančne naložbe

- Poslovne terjatve

- Denarna sredstva

- Aktivne časovne razmejitve

Kratkoročni viri:

- Kratkoročne poslovne 
obveznosti

- Kratkoročne finančne 
obveznosti

- Pasivne časovne razmejitve

Bilanca stanja na določen dan...

Poslovanje -
EBIT

• Poslovni prihodki

• Poslovni odhodki

Financiranje 
- I

• Finančni prihodki

• Finančni odhodki

Drugo - izid 
drugo

• Drugi prihodki

• Drugi odhodki

Čisti dobiček - E 
(earning)

Davki - T EBT = EBIT -
I - durgo

Izkaz poslovnega izida za obodbje ...

Današnji primer 
vpliva na …



Debet Kredit

(2) 100.000,00 100.000,00 (1)

220 – Kratkoročne obveznosti do 
dobaviteljev v državi 

Debet Kredit

(1) 100.000,00

Sofinanciranje osnovnega sredstva – prikaz evidentiranja na T kontih

040 – Oprema in nadomestni deli, 
vrednoteni po 

Modelu NV 

Debet Kredit

20.000,00 (4)

050 – Popravek vrednosti opreme in
Nadomestnih delov zaradi amortizacije 

Debet Kredit

(3) 30.000,00 100.000,00 (2)

110 – Denarna sredstva na računih

Debet Kredit

(4) 6.000,00 30.000,00 (3)

966 – Prejete državne podpore 

Debet Kredit

(4) 14.000,00

432 – Amortizacija opreme in
Nadomestnih delov 

Poslovni dogodki:
1. Prejem računa dobavitelja v višini 

100.000 EUR (DDV se ne 
obračuna in ga primer ne 
obravnava).

2. Dobavitelju plačamo vrednost 
računa.

3. Evidentiramo prejem denarja iz 
naslova sofinanciranja v višini 
30.000,00 EUR.

4. Ocenili smo, da je življenjska 
doba razsvetljave 5 let. Naredimo 
obračun amortizacije in del le te 
ustrezno evidentiramo v breme 
prejete državne podpore.



Jaz sem našla ponazoritev 
knjiženja v Mali šoli SRS. Sedaj 

sem mirna:
- da je poslovni dogodek 

pravilno evidentiran;
- da je poslovni izid pravilno 

izkazan; 
- in financerju lahko zagotovim 

ustrezne evidence za pregled.
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Želite tudi vi izvedeti več o Mali šoli 
SRS in si tako olajšati delo?

Uporabniki Male šole SRS primer 
najdete v poglavju Osnovna 
sredstva – Ponazoritve knjiženj.

Če še niste vključeni v Malo šolo 
SRS, pa je tukaj ponudba za vas …

https://www.vsr.si/znanje-na-klik/mala-sola-srs/

