
RAČUNOVODSKO POROČILO 
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 2019 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 1k SRS 22 (2006) – vodenje poslovnih knjig pri združitvah in delitvah; 
- Zakon o javnih financah. 
- Pojasnilo št.410-11/2020/2 z dne 22.1.2020 in dopolnitev z dne 4.2.2020 

Računovodske izkaze smo pripravili za obdobje od 01.01.2019 do 31.12.2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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. 

 

SREDSTVA 
Dolgoročna sredstva in sredstva v upravljanju 

V letu 2019 je zavod pridobil za 89.300 EUR novih nabav. V skladu z 2. členom Pogodbe o prenosu 
stvarnega premoženja v upravljanje št. 478-0028/2018-18 z dne 1.4.2019 in z dopisom 31.1.2020 je 
zavod pridobil  nepremičnine v višini 75.993 EUR. Gre povečini za prenos gostinskega lokala od 
ustanovitelja na zavod. Stanje opredmetenih sredstev se je povečalo še za opremo, v višini 13.307 
EUR, od tega je vir financiranja  zavod pridobil od ustanovitelja, razen 5.000 EUR  katerega vir je BTC 
d.d.. Nove nabave vsebujejo nakup strojne računalniške opreme, pohištva, umetniškega dela  in druge 
opreme. Obračunana je bila amortizacija v višini 102.610 EUR. Stanje opredmetenih in neopredmetenih 
sredstev na dan 31.12.2019 je 2.652.690 EUR. Stanje sredstev je usklajeno z obveznostmi za sredstva 
prejeta v upravljanje na dan 31.12.2019 v višini 2.647.690 EUR in prejetimi sredstvi za donacije, ki 
nadomeščajo amortizacijo v višini 5.000 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 31.12.2019 znašajo 13.624 EUR, denarna sredstva v blagajni pa 
174 EUR. 

 

Kratkoročne terjatve do kupcev 

Kratkoročne terjatve do kupcev na dan 31.12.2019 znašajo1.639 EUR, vse izhajajo iz terjatev do 
kupcev v državi Slovenije. 

 

Kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta 

V skupini kontov 14 izkazujemo terjatve do neposrednih uporabnikov proračuna države v višini 14.438 
EUR. Od tega jih je večina terjatev do ustanovitelja - občina Miren Kostanjevica v višini 14.246 EUR. 
Postavke so usklajene in potrjene z IOP obrazci na dan 31.12.2019.   

 

Druge kratkoročne terjatve 

Stanje drugih kratkoročnih terjatev v višini 195 EUR. 



To so terjatve do banke iz naslova plačilnih kartic kupcev. 

 

Aktivne časovne razmejitve 

Stanje AČR je v višini 7.945 EUR. Gre za vkalkulirano terjatev do ustanovitelja za plače december 2019 
in sorazmeren del regresa za leto 2019. Zahtevek je bil izstavljen v letu 2020. 

 

Zaloge blaga 

Stanje zalog lastnega blaga na dan 31.12.2019 znaša 347 EUR. Zaloge so vrednotene po nabavnih 
cenah. Za obračun vrednosti porabljenih zalog uporabljamo metodo FIFO. Zaloge so popisane in 
usklajene. Poleg lastnega blaga vodi zavod tudi zalogo komisijskega blaga. Promet in zaloge izkazuje 
na izvenbilančnih evidencah, stanje zaloge na dan 31.12.2019 je v višini 7.170 EUR. 

 

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

Kratkoročne obveznosti do zaposlenih in druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja oz. za 
dajatve na plače 

Na obveznostih do zaposlenih in do drugih dajatev je obračunana plača za mesec december 2019 in 
sorazmerni del regresa za leto 2019 v višini 7.945 EUR, oboje izplačano v letu 2020.  

 2018 2019 
Neto plača 1.606 EUR 3.590 EUR 

Prispevki iz plač  948 EUR  1.188 EUR  
Dohodnina  316 EUR     596 EUR 

Prehrana, prevoz  749 EUR   1.613 EUR 
Prispevki na plače      958 EUR 

Skupaj 3.619 EUR 7.945 EUR 
 

V primerjavi z letom 2018 so se obveznosti do zaposlenih povečale, ker se je povečalo število 
zaposlenih.  Število zaposlenih na dan 31.12.2018 je 1, na dan 31.12.2019 so 3 zaposlene osebe. 

 

Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev 

Obveznosti do dobaviteljev v višini 27.950 EUR in so obveznosti do dobaviteljev na domačem trgu. 
Zavod redno poravnava svoje obveznosti do dobaviteljev. 

Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja 

Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja so v višini 1.080 EUR. Vsebinsko gre po večini za dajatve 
za prispevke na osebne dohodke. 

 



Druge kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kotnega načrta  

Druge kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta so v višini 2.073 EUR. Od 
tega je 37 EUR do neposrednih uporabnikov proračuna države. Znesek v višini 2.036 EUR je 
kratkoročna obveznost do neposrednih uporabnikov proračuna občine. 

 

Pasivne časovne razmejitve 

Zavod na dan 31.12.2019 nima oblikovanih PČR. 

 

Obveznosti za neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva prejeta v upravljanje 
prejeta do občine. 

Zavod ima obveznosti do sredstev prejetih v upravljanje na kontu 980 v višini 2.647.690 EUR. Zunanje 
računovodstvo zavoda, podjetje Contall d.o.o. je ugotovilo da stanje  na dan 1.1.2019 med osnovnimi 
sredstvi in viri do teh sredstev ni bilo usklajeno za 6.340 EUR. Višina osnovnih sredstev je bila za 6.340 
EUR višja od višine do virov teh sredstev. Razlog izhaja iz nepravilnega knjiženja v letu 2018 družbe 
Taxa d.o.o.. Direktorica zavoda je kot odgovorna oseba predlagala odpravo nepravilnosti in 
vzpostavitev pravilnega stanja na dan 31.12.2019. Odprava nepravilnosti se je vodila preko konta 985 
oz. presežka prihodkov nad odhodki. Znesek 6.340 EUR se je zmanjšal na kontu 985 - presežek 
prihodkov nad odhodki in povečal na kontu 980 – obveznosti za sredstva prejeta od občine. Po navodilu 
direktorice zavoda je zunanje računovodstvo dne 6.2.2020 telefonsko seznanilo računovodstvo občine o 
uskladitvi. Presežek prihodkov nad odhodki se je v letu 2019 zmanjšal za 133 EUR. Na dan 31.12.2019 
znaša 394 EUR. Skupaj vsa sredstva v upravljanju ustanovitelja so 2.648.084 EUR. 

 

Presežek / primanjkljaj prihodkov nad odhodki 

Zavod v letu 2019 beleži primanjkljaj prihodkov nad odhodki v višini 133 EUR. Neto primanjkljaj 
prihodkov nad odhodki iz javne dejavnosti znaša 2.680 EUR, iz tržne dejavnosti zavod beleži neto  
presežek prihodkov nad odhodki  2.547 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. 

Vseh prihodkov v letu 2019 je bilo 217.505 EUR. Odstotek prihodkov za izvajanje javne službe je 
97,47%, odstotek tržne dejavnosti pa je 2,53%.  

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 01.01.2019 do 31.12.2019. 

Skupni prihodki od poslovanja za leto 2019 znašajo 215.925 EUR, celotni prihodki 217.505 EUR. 

Prihodki pridobljeni iz javnih financ znašajo 177.495 EUR, prihodki od prodaje blaga in materiala 
znašajo 40.010 EUR, od tega je 34.507 EUR prihodkov za izvajanje javne službe, razlika 5.503 EUR so 
pridobitni prihodki tržne dejavnosti. Vsebinsko se prihodki nanašajo predvsem na: 

- Javna dejavnost (vstopnine, vstopnine vodenih ogledov, najemnine, donacije, soorganizacije 
prireditev)  

- Tržna dejavnost (prodaja blaga in komisijske provizije, prihodki sponzoriranja kot protiusluga 
reklamiranja) 

 

Stroški blaga, materiala in storitev 

Stroški prodanega blaga, materiala in storitev znašajo 217.638 EUR in sicer: 

 

Stroški materiala 15.514 EUR:  

 2018 2019 
Stroški čistilnega material     302 EUR 
Stroški električne energije  5.904 EUR 
Stroški nad. delov za OS     258 EUR 
Drobni inventar 6.612 EUR    364 EUR 
Pisarniški material 2.924 EUR  1.200 EUR 
Drugi materialni stroški 545 EUR 7.486 EUR 
Skupaj 10.081 EUR 15.514 EUR 

 

Stroški so v letu 2019 višji, ker je zavod v primerjavi z letom 2018 deloval celo koledarsko leto 2019. V 
letu 2018 pa v obdobju od 6.4.2018 do 31.12.2018. Stroški materiala so zato zaradi razlike časovnega 
obdobja delovanja (1 leto) neprimerljivi. V primerjavi z meseci so povprečni stroški materiala na mesec 
1.120 EUR, v letu 2019 pa 1.293 EUR. Tudi mesečni stroški materiala so neprimerljivi zaradi 
programskega načrta, ki je bil za leto 2019 dodelan. Leta 2018 se je zavod šele uveljavljal v okolju kjer 
deluje.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Stroški storitev v višini 152.331 EUR: 

 2018 2019 
Poštne storitve, stroški telefona 499 EUR   1.913 EUR 
Oglaševalske storitve 1.047 EUR 23.156 EUR 
Stroški najemnin in vzdrževanja 39 EUR 14.688 EUR 
Stroški zavarovanja in plač. prometa 43 EUR     495 EUR 
Vzdrževanje računalniške opreme 883 EUR  3.006 EUR 
Stroški intelektualnih storitev 1.686 EUR 53.206 EUR 
Stroški komunale in prevoz. storitev     1.923 EUR 
Povračila stroškov v zvezi z delom 5.636 EUR    8.790 EUR 
Stroški storitev fizičnih oseb   10.675 EUR 
Stroški reprezentance 101 EUR    6.764 EUR 
Donacije 200 EUR  
Stroški oblikovanja 1.092 EUR     5.986 EUR 
Stroški drugih storitev 17.680 EUR   21.729 EUR 
Skupaj 28.906 EUR 152.331 EUR 

 

Stroški so v letu 2019 višji, ker je zavod v primerjavi z letom 2018 deloval celo koledarsko leto 2019. V 
letu 2018 pa v obdobju od 6.4.2018 do 31.12.2018. Stroški storitev so zato zaradi razlike časovnega 
obdobja delovanja (1 leto) neprimerljivi. V primerjavi z meseci so povprečni stroški storitev na mesec 
3.212 EUR, v letu 2019 pa 12.694 EUR.  Tudi mesečni stroški storitev so neprimerljivi zaradi 
programskega načrta, ki je bil za leto 2019 dodelan. Leta 2018 se je zavod šele uveljavljal v okolju kjer 
deluje.  

 

Stroški dela 

Skupni stroški dela so znašali 49.449EUR: 

 2018 2019 
Bruto plače zaposlenih 19.863 EUR 38.804 EUR 
Regres za letni dopust 562 EUR    1.330 EUR 
Prispevki za socialno varnost 3.246 EUR    6.313 EUR 
Stroški prevoza in prehrane med delom  1.068 EUR   2.465 EUR 
Stroški dodatnega pokojninskega zavarovanja 226 EUR     537 EUR 
Skupaj 24.965 EUR 49.449 EUR 

 

V primerjavi z letom 2018 so se stroški dela povečali, ker se je povečalo število zaposlenih. Število 
zaposlenih na dan 31.12.2018 je 1, na dan 31.12.2019 so 3 zaposlene osebe. Stroški dela so 
obračunani v skladu z zakonodajo. 

 

 



Amortizacija 

Pri obračunu amortizacije so uporabljene predpisane stopnje, uporablja se metoda enakomernega 
časovnega odpisovanja. Za vse nabave osnovnih sredstev, ki so posamično vredne manj kot 500 EUR,  
popravek vrednosti pripoznamo že ob nakupu. Amortizacija je bila obračunana v višini 102.610 EUR. 
Vsa obračunana amortizacijo se nanaša na prejeta sredstva v upravljanju, zato se amortizacija 
zmanjša, ker jo nadomešča zmanjšanje obveznost do vira za prejeta sredstva v upravljanju. 

 

Presežek / primanjkljaj prihodkov 

Izkaz prihodkov in odhodkov pravnih oseb za leto 2019 izkazuje bruto primanjkljaj prihodkov nad 
odhodki v višini 133 EUR. Obveznost za davek od dohodka pravnih oseb znaša 122 EUR, zato znaša 
neto primanjkljaj prihodkov nad odhodki v višini 255 EUR. 

 

3. Pojasnila k Izkazu prihodkov in odhodkov po vrstah dejavnosti 

Prihodki in odhodki, ugotovljeni v izkazu prihodov 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: 

- Javna dejavnost (vstopnine, vstopnine vodenih ogledov, najemnine, donacije, soorganizacije 
prireditev)  

Med dejavnosti prodaje blaga in storitev na trgu sodi: 

- Tržna dejavnost (prodaja blaga in komisijske provizije, prihodki sponzoriranja kot protiusluga 
reklamiranja) 

Prihodki za izvajanje javne službe so 34.507 EUR, prihodki iz občinskih sredstev so 177.495 EUR, 
skupaj znašajo 211.952 EUR. Prihodki od prodaje blaga in storitev so 5.503 EUR, celotni prihodki so 
217.505 EUR. 

V procentu so prihodki za izvajanje javne službe 94,471%, za izvajanje tržne dejavnosti pa 2,53% od 
celotnih prihodkov.  

V obračunu davka od dohodkov iz dejavnosti je potrebno ločevati med pridobitnimi prihodki in 
nepridobitnimi prihodki. Nepridobitne prihodke se iz obračuna izloči. Pridobitni prihodki v letu 2019 so 
39.160 EUR, nepridobitni so v višini 178.345 EUR. Delež pridobitnih prihodkov je 18,00%, delež 
nepridobitnih odhodkov pa 82,00%. Sodila za nepridobitne in pridobitne odhodke so odstotki 
nepridobitnih in pridobitnih prihodkov. Davčna osnova za davek od dohodkov pravnih oseb je 640,75 
EUR. Davčna osnova je nastala zaradi posebnosti davčnega obračuna, saj nekateri odhodki niso v 
celoti priznani, kot npr. sejnine, reprezentanca ali dodatno pokojninsko zavarovanje zaposlencev. 
Obveznost za davek od dohodka pravnih oseb znaša 121,74 EUR, zato znaša celoten primanjkljaj 
prihodkov nad odhodki v višini 255 EUR. V letu 2020 bo zavod plačeval trimesečne akontacije v višini 
30,44 EUR.  

 

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 smo za prihodek prejeli denar oz. smo odhodek plačali. 

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 službe in tržne 
dejavnosti. 

Skupaj prihodki po načelu denarnega toka so v letu 2019 znašali 212.645 EUR, skupni odhodki pa 
201.570 EUR. 

Izkaz prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka za leto 2019 izkazuje presežek prihodkov nad 
odhodki v višini 11.076 EUR.  

 

5. Pojasnila k izračunu finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov 

Zavod v letu 2019 nima danih posojil oziroma prejetih vračil za dana posojila. 

 

6. Pojasnila k Izkazu računa financiranja določenih uporabnikov 

V letu 2019 Zavod ni imel  najetih posojil, zato izkazuje le povečanje sredstev na računu zaradi 
presežka prihodkov nad odhodki. 

 

 

 

Računovodsko poročilo pripravil: 

Contall d.o.o. 

 

 

Datum: 20.2.2020 


