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Številka:   410-10/2020-1 
Datum:   06.03.2020 
 
Zadeva:  POROČILO O UPRAVLJANJU DENARNIH SREDSTEV SISTEMA ENOTNEGA ZAKLADNIŠKEGA  
                  RAČUNA MESTNE OBČINE KRANJ ZA LETO 2019 
 
 
1. Uvod in razkritje računovodskih pravil 
 
1.1. Uvod 

Upravljanje denarnih sredstev sistema enotnega zakladniškega računa občine (v nadaljnjem 

besedilu: EZRO) izvršuje upravljavec EZRO tako, da nalaga prosta denarna sredstva sistema EZRO 

v obliki nočnih depozitov. 

EZRO je poseben transakcijski račun občine, odprt pri Banki Slovenije, preko katerega se 

evidentira denarni tok proračunskih uporabnikov (v nadaljnjem besedilu: PU), vključenih v 

sistem EZRO. V sistem EZRO so vključeni vsi PU občinskega proračuna. Informacijski tok poteka 

preko podračunov, odprtih v Upravi RS za javna plačila (v nadaljnjem besedilu: UJP). Za namene 

upravljanja denarnih sredstev sistema EZRO je v UJP odprt zakladniški podračun občine (v 

nadaljnjem besedilu: ZP). Na podlagi zakona, ki ureja plačilne storitve in sisteme, imajo 

podračuni PU status transakcijskih računov pri poslovnih bankah. 

1.2. Razkritja računovodskih pravil 

Na podlagi Pravilnika o vodenju računovodskih evidenc upravljanja denarnih sredstev sistema 

enotnega zakladniškega računa (Uradni list RS št. 120/07 in 104/09) so za upravljavca EZRO (PU 

02526) za leto 2019 izdelani samostojni računovodski izkazi.  

V poslovnih knjigah EZRO so v izkazu prihodkov in odhodkov izkazani: 

a) tokovi izkaza prihodkov in odhodkov, tj. prejete obresti, v letu 2019 niso bile realizirane ter posledično 
ni bilo nakazila proračunu pripadajočega dela presežka;  

b) v tokovih pa se ne izkažejo:  
- nalaganja prostih denarnih sredstev EZRO izven sistema EZRO v obliki nočnih depozitov 

na poslovne banke in 
- navidezne nočne vloge, to so le navidezni tokovi, ki nadomeščajo nočne prenose stanj 

podračunov PU EZR, ki bi se sicer izvajali preko plačilnega prometa, in torej predstavljajo 
navidezno združevanje denarnih sredstev podračunov PU EZR v poslovnih knjigah 
upravljavca EZR (v nadaljnjem besedilu: stanja podračunov PU EZRO). 
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2. Obrazložitev podatkov bilance stanja z vidika upravljanja denarnih sredstev sistema EZRO 
 
2.1. Obrazložitev dobroimetja EZRO pri bankah in drugih finančnih ustanovah  

Dobroimetje EZRO pri bankah in drugih finančnih ustanovah je sestavljeno iz denarja na računu 

EZRO in nočnih depozitov. Dobroimetje pri bankah in drugih finančnih ustanovah ZP-ja na dan 

31.12.2019 znaša 11.085.854,92 evrov. Strukturo dobroimetja EZRO pri bankah in drugih 

finančnih ustanovah predstavlja Tabela 1. 

Tabela 1: Struktura dobroimetja EZRO pri bankah in drugih finančnih ustanovah na dan 

31.12.2019 (v evrih) 

Dobroimetje pri bankah in drugih finančnih inštitucijah Stanje 

Denar na računu EZRO 1.438,35 

Nočni depoziti  11.084.416,57 

Skupaj 11.085.854,92 

 
 
2.2. Obrazložitev stanja denarnih sredstev EZRO  

Denarna sredstva EZRO so denarna sredstva na podračunih PU v okviru EZRO in denarna sredstva 

zakladniškega podračuna občine, zaradi česar je stanje denarnih sredstev v poslovni knjigi EZRO 

enako stanju denarnih sredstev na EZRO pri Banki Slovenije. Pri tem velja enačba: 

Denarna sredstva v 

knjigi EZRO 
= 

Stanje računa EZRO pri 

Banki Slovenije 
= Stanje ZP + 

 stanj podračunov PU 

EZRO 

Stanje denarnih sredstev EZRO glede na porazdelitev denarnih sredstev na neposredne 

proračunske uporabnike občine, posredne proračunske uporabnike občine in ZP prikazuje 

Tabela 2.  

Tabela 2: Stanje denarnih sredstev na podračunih PU EZRO na dan 31.12.2019 (v evrih) 

Denarna sredstva (po podatkih UJP) Stanje 

1. Neposrednih proračunskih uporabnikov občine 8.147.975,92 

2. Posrednih proračunskih uporabnikov občine 2.937.879,00 

3. Skupaj podračuni PU EZRO (3. = 1. + 2.) 11.085.854,92 

4. Zakladniški podračun občine -11.084.416,57 

5. EZRO (5. = 3. + 4.) 1.438,35 

 
2.3. Zapadle ter nezapadle terjatve in obveznosti iz financiranja  

ZP nima zapadlih neplačanih terjatev in obveznosti.  
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3. Obrazložitev denarnih tokov upravljanja denarnih sredstev sistema EZRO in obrazložitev 
spremembe stanja domačih in deviznih sredstev na ZP 

 
3.1. Obrazložitev denarnih tokov upravljanja denarnih sredstev sistema EZRO 

 

Obrazložitev denarnih tokov upravljanja denarnih sredstev sistema EZRO prikazuje Tabela 3. 

Tabela 3: Obrazložitev denarnih tokov EZRO (v evrih) 

Konto Denarni tokovi upravljanja sredstev sistema EZRO Znesek 

7102 Prihodki od obresti (tj. obresti na nočni depozit in obresti na stanje EZRO) 0,00 

4035 Plačila obresti subjektom, vključenim v sistem EZR (tj. plačila obresti na 

stanja podračunov EZR subjektom, vključenim v sistem EZR) 0,00 

4029 Drugi operativni odhodki (tj. morebitni stroški) 0,00 

4050 Prenos proračunu pripadajočega dela rezultata poslovanja sistema EZR 

preteklega leta 0,00 

   Rezultat denarnih tokov upravljanja denarnih sredstev sistema EZRO  0,00 

 

3.2. Sprememba stanja domačih in deviznih sredstev ZP, podračunov PU in EZRO 
Spremembo stanja denarnih sredstev po podračunih PU, ZP in EZRO po posameznih valutah predstavlja 
Tabela 4. 
 
Tabela 4: Sprememba stanja denarnih sredstev na podračunih PU, ZP in računu EZRO (v evrih) 

Vrsta računa Stanje na dan 

31. 12. 2019 

(1) 

Stanje na dan 

31. 12. 2018 

(2) 

Sprememba stanja 

denarnih sredstev 

(3 = 1 – 2) 

Podračuni PU 11.085.854,92 10.320.962,11 764.892,81 

ZP -11.084.416,57 -10.320.092,47 -764.324,10 

EZRO 1.438,35 869,64 568,71 

 
 
3.3. Presežek upravljanja 
Presežek upravljanja predstavljajo prejete obresti, zmanjšane za plačane obresti in plačane stroške od 
upravljanja s prostimi denarnimi sredstvi na računih, vključenih v sistem EZR. Pregled presežka upravljanja 
za leta 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015,2016, 2017, 2018 in 2019 prikazuje Tabela 5.  
 
 
 
 




