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Dragomer, december 2009 

O Š  L O G  -  D R A G O M E R  
DRAGOMER, Šolska ulica 1, 1351 BREZOVICA pri LJ. 

 TEL.: 01/75 71 320        FAKS: 01/75 71 333 
 e-pošta: group1.osljlog@guest.arnes.si 



Na podlagi 49. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja 
(Ur. l. RS, št. 16/07-UPB5, 36/08, 58/09, 64/09-popr. In 65/09-popr.) in na podlagi 
določb 4. in 52. člena Zakona o računovodstvu (Ur. l. RS, št. 23/99 in 30/02), v 
skladu s Slovenskimi računovodskimi standardi 2006 ter Pravilnika o spremembah in 
dopolnitvah Pravilnika o opredelitvi pridobitne in nepridobitne dejavnosti (Ur. list RS, 
št. 68/09)  ter pojasnil DURS-a št. 4200-163/2009 z dne: 5. 10. 2009 ravnateljica 
zavoda Mihaela Mrzlikar sprejemam sklep o naslednjih 

 
SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH PRAVILNIKA O RAČUNOVODSTVU 

številka: 580a/IA-08, z dne 19. 12. 2008 
 
 

za zavod OSNOVNA ŠOLA LOG - DRAGOMER, ŠOLSKA ULICA 1, 1351 
BREZOVICA PRI LJUBLJANI 
 
spremeni se 132. člen, ki se po novem glasi: 

 
132. člen 

 
Prihodke od prodaje je potrebno ob koncu poslovnega leta deliti na prihodke iz 
sredstev javnih financ ter prihodke, ustvarjene na trgu, pri čemer zavod upošteva 
sodila pristojnega ministrstva. Po potrebi zavod ta sodila opredeli s posebnim 
sklepom. Vsa sodila, omenjena v tem odstavku, zavod dosledno upošteva iz obdobja 
v obdobje. 
Kot izhaja iz pravilnika, omenjenega v prejšnjem odstavku, so nepridobitni prihodki 
sledeči: 
– namenska javna sredstva (sredstva iz državnega in občinskih proračunov), 
– sredstva za izvajanje javne službe iz javnofinančnih virov, 
obresti za sredstva na podračunih, ki so vključeni v sistem enotnega zakladniškega 
računa (EZR) države oziroma občin in obresti za vloge, naložene v okviru sistema 
enotnega zakladniškega računa (EZR) države oziroma občin;  
– donacije, pri čemer je donacija brezpogojno plačilo oziroma prispevek v denarju ali 
naravi oziroma so donacije zneski ali stvari, ki jih dobiva zavezanec iz 9. člena 
ZDDPO-2 od fizičnih in pravnih oseb brez obveznosti vračila in se ne nanašajo na 
plačila za proizvode ali storitve, katerih kupci so te osebe. Za donacijo se šteje tudi 
izkupiček oziroma denarna protivrednost sredstev, zbranih v akciji zbiranja odpadkov 
in materiala, primernega za recikliranje, ki jo organizira zavezanec iz 9. člena 
ZDDPO-2 z namenom zbiranja finančnih sredstev za namene opravljanja dejavnosti, 
za katero je zavezanec ustanovljen, če gre za zbiranje odpadkov in materiala, ki v 
trenutku transakcije nima vrednosti ali je ta zanemarljiva, ker gre za odpadke in 
material, ki je namenjen recikliranju, in ne gre za izogibanje davkom. 
– članarine, če gre za članarine, ki dejansko pomenijo obvezni denarni prispevek 
članov zavezancu in za katere iz ene ali več okoliščin izhaja, da so po vsebini 
članarine, primeroma, da v celoti ali deloma ne predstavljajo plačila za določene 
proizvode, blago, storitve ali plačila za ugodnosti, ki jih ta zavezanec nudi članom ali 
njihovim povezanim osebam; 
– volila in dediščine; 
– prihodki iz davkov in dajatev ter prispevkov, ki so plačani neposredno Zavodu za 
zdravstveno zavarovanje Slovenije in Zavodu za pokojninsko in invalidsko 
zavarovanje. 



Za pridobitne dohodke se štejejo zlasti:  
– dohodki iz opravljanja javne službe, ki niso sredstva iz javnofinančnih virov (npr. 
doplačila uporabnikov), 
– bančne obresti, razen obresti na transakcijskih računih, in obresti za vezane vloge 
pri bankah in hranilnicah, ustanovljenih v skladu s predpisi v Sloveniji ter pri bankah 
in hranilnicah drugih držav članic Evropske unije, pri čemer se dohodki od obresti za 
vezane vloge ne štejejo za pridobitne do vključno višine 1000 eurov letno,  
– dividende in drugi dohodki iz naložb, 
– dohodki od prodaje blaga in storitev, vključno z donosi od prodaje spominkov 
članom in nečlanom, vključno s hrano in pijačo, ki jo proda zavezanec članom in 
nečlanom, običajno v klubskih prostorih, kadar obiščejo zavezanca, 
– najemnine in druga plačila iz oddajanja prostorov zavezanca, drugih zmogljivosti 
zavezanca ali opreme drugim osebam,  
– dohodki, doseženi z odsvojitvijo osnovnih sredstev, 
– plačila članov in nečlanov zavezanca za udeležbo na večerjah, zabavah, plesih ali 
drugih družabnih srečanjih, ki jih organizira zavezanec, 
– plačila članov in nečlanov zavezanca za udeležbo na razgovorih, predstavitvah ali 
delavnicah, ki jih organizira zavezanec,    
– dohodki od srečelovov in podobnih iger, ki jih organizira zavezanec. 
 
Razvrščanje prihodkov na pridobitne in nepridobitne je za namene davčnega zakona 
(zakon o davku od dohodkov pravnih oseb), po katerem je zavod zavezan za plačilo 
davka od pridobitne dejavnosti. 
 
 
Številka: 1110a/IA-09 
V Dragomerju, dne 23. 12. 2009 
 

                           Ravnateljica: 
        Mihaela Mrzlikar 
      žig            

____________________  

 

 

 

 

Sklep o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o računovodstvu v OŠ Log - 
Dragomer je bil objavljen na vseh oglasnih deskah zavoda (v zbornici na matični šoli, 
v PŠ Bevke, v sobi za vzgojitelje v enoti vrtca na Logu in v Dragomerju) od 23 . 12. 
2009 dalje. 
 


