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POROČILO O UPRAVLJANJU LIKVIDNOSTI ENOTNEGA ZAKLADNIŠKEGA RAČUNA 
OBČINE ŠKOFJA LOKA ZA LETO 2017 

 
 

1. UVOD IN RAZKRITJA 
 

Upravljanje denarnih sredstev sistema enotnega zakladniškega računa občine (v 
nadaljevanju: 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.  
 
V skladu s Pravilnikom o vodenju računovodskih evidenc upravljanja denarnih sredstev 
sistema EZR (Ur.l. RS št. 120/07 in 104/2009) vodimo ločene poslovne knjige za upravljavca 
EZR Občine Škofja Loka. Računovodski izkazi za leto 2017 so izdani pod šifro 
proračunskega uporabnika 03220 in matično številko 5883318001. 
 
V poslovnih knjigah EZRO so v izkazu prihodkov in odhodkov izkazani:  

 tokovi izkaza prihodkov in odhodkov, tj. prejete in plačane obresti, stroški upravljanja 
ter nakazilo proračunu pripadajočega dela presežka;  

 v tokovih pa se ne izkažejo:  
o nalaganja prostih denarnih sredstev EZRO izven sistema EZRO v obliki 

nočnih depozitov na poslovne banke in  
o 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. 

 
 

2. OBRAZLOŽITEV DENARNIH TOKOV UPRAVLJANJA LIKVIDNOSTI SISTEMA 
EZRO 

 
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 31.12.2017 znaša 2.573.680,25 EUR. 
 
Strukturo dobroimetja EZRO pri bankah in drugih finančnih ustanovah predstavlja naslednja 
tabela: 
 
Dobroimetja pri bankah in drugih finančnih inštitucijah Stanje v EUR 
Denar na računu EZRO 3.295,63 
Nočni depoziti 2.570.384,62 
Skupaj 2.573.680,25 
 
Denarna sredstva EZRO so denarna sredstva na podračunih PU v okviru EZRO in denarna 
sredstva ZP občine, zaradi česar je stanje denarnih sredstev v poslovni knjigi EZRO enako 
stanju denarnih sredstev na EZRO pri Banki Slovenije. Pri tem velja enačba: 
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Denarna sredstva v knjigi EZRO = 
= Stanje računov EZRO pri BS =  
= Stanje ZP + Σ 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 
naslednja tabela: 
 
Denarna sredstva (po podatkih UJP) Stanje v EUR 
1. Neposrednih proračunskih uporabnikov občine 2.002.980,81 
2. Posrednih proračunskih uporabnikov občine 570.424,35 
3. Skupaj podračuni PU EZRO (3. = 1. + 2.) 2.573.405,16 
4. Zakladniški podračun občine -2.570.109,53 
5. EZRO (5. = 3. + 4.) 3.295,63 
 
ZP nima zapadlih neplačanih terjatev in obveznosti. 
 
Na dan 31.12.2017 upravljavec EZR Občine Škofja Loka izkazuje za 33,57 EUR kratkoročnih 
terjatev iz naslova obresti, od tega predstavljajo:  

 terjatve za obresti na nočne depozite pri poslovnih bankah 33,57 EUR in 
 terjatve za obresti na stanje EZRO pri BS 0,00 EUR. 

 
Stanje kratkoročnih obveznosti zakladniškega podračuna do uporabnikov enotnega kontnega 
načrta na dan 31.12.2017 znaša 2.573.680,25 EUR. Sestavljeno je iz:   

 stanja obveznosti za stanje navidezno deponiranih nočnih stanj podračunov PU 
Občine Škofja Loka v višini 2.573.405,16 EUR,  

 stanja obveznosti za obresti na stanje podračunov PU EZR Občine Škofja Loka v 
višini 0,00 EUR in  

 stanja obveznosti za letni obračun presežka (proračunu pripadajoči del) v višini 
275,09 EUR. 

 
 

3. OBRAZLOŽITEV DENARNIH TOKOV UPRAVLJANJA LIKVIDNOSTI SISTEMA 
EZRO 

 
Občina Škofja Loka je v letu 2017 na kontih skupine 7102 ustvarila 275,09 EUR prihodkov od 
obresti na nočne depozite in stanje EZRO pri BS.  
 
V proračun Občine Škofja Loka je bil v letu 2017 nakazan presežek iz leta 2016 v višini 
179,60 EUR. 
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Obrazložitev denarnih tokov upravljanja denarnih sredstev sistema EZRO prikazuje 
naslednja tabela: 
 
Konto Denarni tokovi upravljanja sredstev sistema EZRO Znesek v EUR 

7102 
Prihodki od obresti 
(tj. obresti na nočni depozit in obresti na stanje EZRO) 275,09 

4050 
Prenos proračunu pripadajočega dela rezultata poslovanja sistema 
EZR preteklega leta -179,60 

  
Rezultat denarnih tokov upravljanja denarnih sredstev sistema 
EZRO 95,49 

 
Spremembo stanja denarnih sredstev po podračunih PU, ZP in EZRO predstavlja naslednja 
tabela: 
 

Vrsta računa 
Stanje na dan 

31.12.2016 v EUR 
Stanje na dan  

31.12.2017 v EUR 
Sprememba stanja v EUR 

denarnih sredstev 
Podračuni PU 1.204.878,11 2.573.405,16 1.368.527,05 
ZP -1.203.166,41 -2.570.109,53 -1.366.943,12 

EZRO 1.711,70 3.295,63 1.583,93 
 
Presežek upravljanja predstavljajo prejete obresti, zmanjšane za plačane obresti in plačane 
stroške od upravljanja s prostimi denarnimi sredstvi na računih, vključenih v sistem EZR.  
 
Presežek iz navedenega upravljanja za leto 2017 znaša 95,49 EUR. Za leto 2016 pa je 
znašal 179,60 EUR. 
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