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7.  
 

Računovodsko poročilo sestavljajo bilanca stanja, priloge k bilanci stanja(stanje in gibanje 
neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev, stanje in gibanje dolgoročnih 
finančnih naložb in posojil), izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov ter priloge k 
izkazu (izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka, izkaz 
finančnih terjatev in naložb, izračun računa financiranja, izkaz prihodkov in odhodkov 
določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti). 
 
Pri sestavi računovodskih izkazov za leto 2018 in pojasnil k izkazom so bili upoštevani 
naslednji predpisi: 
 

- Zakon o računovodstvu; 
- Slovenski računovodski standardi; 
- Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge 

osebe javnega prava; 
- Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega 

prava; 
- Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge 

osebe javnega prava; 
- Navodilo o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter 

metodologija za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in 
posrednih uporabnikov proračuna; 

- Pravilnik o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih dolgoročnih sredstev in 
opredmetenih osnovnih sredstev; 

- Pravilnik o načinu in rokih usklajevanja terjatev in obveznosti po 37. členu zakona o 
računovodstvu; 

- Pojasnilo 1 k SRS 22 (2006) – vodenje poslovnih knjig pri združitvah in delitvah; 
- Zakon o javnih financah. 

 
Računovodske izkaze smo pripravili za obdobje od 06.04.2018 do 31. 12. 2018. 
 
 
 
 
 

Pojasnila k bilanci stanja ter izkazu prihodkov in 
odhodkov 
 
1. Pojasnila k postavkam bilance stanja 
 
Bilanca stanja je računovodski izkaz, ki prikazuje resnično in pošteno stanje sredstev in 
obveznosti do virov sredstev.  
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SREDSTVA 
 
Dolgoročna sredstva in sredstva v upravljanju 
 
V skladu z 2. členom pogodbe o prenosu stvarnega premoženja v upravljanje je  zavod  pridobil 
opredmetena osnovna sredstva v višini 76.605 EUR in nepremičnine v višini 2.632.157 EUR. 
Stanje opredmetenih sredstev se je povečalo še za opremo kupljeno na občini in preneseno na 
zavod v višini 9.246 EUR ter za lastne nabave  opredmetenih osnovnih sredstev v višini 13.302 
EUR. Obračunana je bila amortizacija v višini 56.846 in 6.023 EUR 100% odpisa. Stanje 
sredstev v upravljanju na dan 31. 12. 2018 je 2.668.441 EUR. 
Vsa sredstva so bila popisana, inventurno pregledana in usklajena s knjigovodskimi evidencami.  
 
Dobroimetje pri bankah in drugih finančnih ustanovah 
 
Denarna sredstva na računu na dan 31.12.2018 znašajo 2.214 EUR, denarna sredstva v blagajni 
pa 452 EUR. 
 
Kratkoročne terjatve do kupcev 
 
Kratkoročne terjatve do kupcev na dan 31. 12. 2018 znašajo 650 EUR.  Do kupcev v Sloveniji v 
višini 650 EUR. 
 
 
Kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta 
 
V skupini kontov 14 izkazujemo terjatve do občine Miren Kostanjevica  v višini 5.106 EUR, so 
usklajene in bodo plačane v letu 2019. 
 
Druge kratkoročne terjatve 
 
Stanje drugih kratkoročnih terjatev  v višini 173 EUR: 

- Terjatve do banke za plačilne kartice. 
 

 
Zaloge blaga 
 
Stanje zalog blaga je na dan 31. 12. 2018 znaša 697 EUR. Zaloge so vrednotene po nabavnih 
cenah. Za obračun vrednosti porabljenih zalog uporabljamo metodo FIFO. Zaloge so popisane 
in usklajene. 
 
 

OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV 
 
Obveznosti do virov sredstev so v bilanci stanja razčlenjena na: 
 
 
 
 



[Vnesite besedilo]  

Kratkoročne obveznosti do zaposlenih 
 
Na obveznostih do zaposlenih je obračunana plača za mesec december 2018, izplačana v 
januarju 2019 v višini 3.619 EUR: 

- Neto plača 1.606 EUR, 
- Prispevki iz plač 948 EUR, 
- Dohodnina 316 EUR, 
- Prehrana, prevoz 749 EUR. 

 
Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev 
 
Obveznosti do dobaviteljev v višini 5.118 EUR: 

- Dobavitelji v Sloveniji 5.118 EUR, 
Zavod redno poravnava svoje obveznosti do dobaviteljev. 
 
Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja 
 
Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja v višini 28 EUR so: 

- Obveznost za dodatno pokojninsko zavarovanje 28 EUR. 
 
Obveznosti za neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva 
 
Zavod ima obveznosti do virov na kontu 980 usklajeno do ustanoviteljev v skupnem znesku 
2.662.101 EUR. 
 
Presežek prihodkov nad odhodki 
 
Presežek prihodkov nad odhodki  leta 2018 6.867 EUR. 
 

2. Pojasnila k Izkazu prihodkov in odhodkov 
 

Prihodki od poslovanja 
 
Izkaz prihodkov in odhodkov – določenih uporabnikov vsebuje prihodke  in odhodke določenih 
uporabnikov po načelu poslovnega dogodka. 
Izkaz prihodkov in odhodkov po vrstah dejavnosti pa prihodke in odhodke, ki se nanašajo na 
izvajanje javne službe in tržno dejavnost. Prihodki in odhodki se evidentirajo ločeno po 
stroškovnih mestih.  
Odstotek prihodkov za izvajanje javne službe je  92,40% , odstotek tržne dejavnosti pa je 7,60 
%. Ta procent je tudi sodilo za delitev odhodkov na pridobitne in nepridobitne. 
Pri ugotavljanju prihodkov in odhodkov je upoštevano načelo poslovnega dogodka. Prihodki so 
razčlenjeni v skladu s slovenskimi računovodskimi standardi in enotnim kontnim načrtom za 
proračunske uporabnike. Med prihodki in odhodki so izkazani zneski, ki so nastali kot poslovni 
dogodki od 06.04.2018 do 31. 12. 2018. 
Skupni prihodki od poslovanja  za leto 2018 znašajo 74.079 EUR, celotni prihodki  74.079 
EUR.  
Prihodki, pridobljeni iz javnih financ, znašajo 57.066 EUR, prihodki od prodaje blaga in 
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materiala znašajo 17.013 EUR, od tega je 11.386 EUR prihodkov za izvajanje javne službe, 
razlika 5.627 EUR so pridobitni prihodki in sicer: 

- Prodaja storitev na domačem trgu – vodeni ogledi,najemnina 2.741 EUR, 
- Prodaja blaga na domačem trgu 2.886 EUR, 

 
 Stroški blaga, materiala in storitev 
 
Stroški prodanega blaga, materiala in storitev znašajo 41.308 EUR in sicer: 
 
Nabavna vrednost prodanega blaga 2.321 EUR. 
Stroški materiala 10.081 EUR: 

- Pisarniški material 2.924 EUR, 
- Drobni inventar 6.612 EUR, 
- Drugi materialni stroški 545 EUR. 

Stroški storitev v višini 28.906 EUR: 
- Poštne storitve,  stroški telefona 499 EUR, 
- Vzdrževanje računalniške opreme 883 EUR, 
- Stroški najemnine POS terminala 39 EUR, 
- Stroški intelektualnih Storitev 1.686 EUR, 
- Stroški plačilnega prometa 43 EUR, 
- Povračila stroškov v zvezi z delom 5.636 EUR, 
- Stroški reprezentance 101 EUR, 
- Oglaševalske storitve 1.047 EUR, 
- Donacije 200 EUR, 
- Stroški oblikovanja 1.092 EUR, 
- Stroški drugih storitev 1.871 EUR, 
- Stroški proslav 5.855 EUR, 
- Stroški vodenja 1.954 EUR, 
- Promocija 8.000 EUR. 

 
 
 
Stroški dela 
 
Skupni stroški dela so znašali 24.965 EUR: 
 

- Bruto plače zaposlenih 19.863 EUR, 
- Regres za letni dopust 562 EUR, 
- prispevki za socialno varnost 3.246 EUR, 
- stroški prevoza in prehrane med delom  1.068 EUR, 
- stroški dodatnega pokojninskega zavarovanja 226 EUR, 

 
Amortizacija 
 
Pri obračunu amortizacije so uporabljene predpisane stopnje, uporablja pa se metoda 
enakomernega časovnega odpisovanja. Za vse nabave osnovnih sredstev, ki so posamično 
vredne manj kot 500 EUR, popravek vrednosti pripoznamo že ob nakupu. Obračunana je bila v 
višini 56.846 EUR. Obračunano amortizacijo smo razdelili na del, ki se nanaša na del prejetih 
sredstev v upravljanju v višini 55.907 EUR in del 939 EUR, ki bremeni rezultat. 
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Presežek prihodkov 
 
Izkaz prihodkov in odhodkov pravnih oseb za leto 2018 izkazuje presežek prihodkov  nad 
odhodki v višini  6.867 EUR. Čisti presežek obračunskega obdobja je 6.867 EUR. 
 
 
 
 
 
 

3. Pojasnila k Izkazu prihodkov in odhodkov po 
vrstah dejavnosti 

 
Prihodki in odhodki, ugotovljeni v izkazu prihodkov in odhodkov se razdelijo po vrstah 
dejavnosti na javno in tržno dejavnost. Pri delitvi prihodkov smo upoštevali sodila v skladu s 
področnimi zakoni. 
Med dejavnosti javne službe sodi:: 

- Dotacije za dejavnost, 
- Vstopnina na pomnik Cerje. 
-  

Med dejavnosti prodaje blaga in storitev na trgu sodijo dejavnost prodaje blaga in storitev na 
trgu: 

- Prihodki od prodaje blaga v trgovini na Cerju, 
- Najemnina za dvorano na Cerju in vodeni ogledi Cerja. 

 
Prihodki za izvajanje javne službe 11.385 EUR in dotacije občin  57.067 EUR skupaj znašajo 
68.452 EUR.  
Celotni prihodki 74.079EUR. 
V procentu so prihodki za izvajanje javne službe 92,40 %. 
Odhodki so razdeljeni na odhodke za izvajanje javne službe in pridobitne v tem razmerju. 
 
 

4. Pojasnila k Izkazu prihodkov in odhodkov po 
načelu denarnega toka 

 
Izkaz prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka služi spremljanju gibanja 
javnofinančnih prihodkov in odhodkov v skladu s 16. členom Pravilnika o razčlenjevanju 
prihodkov in odhodkov za določene uporabnike enotnega kontnega načrta. 
Pri pripoznavanju prihodkov in odhodkov, ki se knjižijo evidenčno smo upoštevali 
računovodsko načelo denarnega toka-plačane realizacije. Prihodek in odhodek po načelu 
denarnega toka se pripozna kadar je poslovni dogodek nastal in smo hkrati zanj prejeli denar. 
Izkaz je sestavljen na podlagi prihodkov in odhodkov, evidentiranih v poslovnih knjigah ter 
vsebuje podatke o prihodkih in odhodkih obračunskega obdobja, ločeno za izvajanje javne 
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službe in tržne dejavnosti. 
Skupaj prihodki po načelu denarnega toka so v letu 2018 znašali 68.303 EUR, skupni odhodki 
pa 65.464 EUR.  
Izkaz prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka za leto 2018 izkazuje presežek 
prihodkov nad odhodki v višini 2.839 EUR. Presežek se bo porabil za izplačilo plače za mesec 
december 2018. 
 
 

5. Pojasnila k izračunu finančnih terjatev in naložb 
določenih uporabnikov 
 

Zavod v letu 2018 nima danih posojil oziroma prejetih vračil za dana posojila. 
 
 

6. Pojasnila k Izkazu računa financiranja določenih 
uporabnikov 
 

V letu 2018 zavod ni imel najetih posojil, zato izkazuje le povečanje sredstev na računu v višini 
2.839 EUR. 
 
 
 
 

Računovodsko	poročilo	je	pripravila	Valentina	Premrl		
za	podjetje	TAXA	d.o.o.	Ajdovščina.		

 


