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RAČUNOVODSKO POROČILO GIMNAZIJE MOSTE  

ZA LETO 2019 

 

NAMEN RAČUNOVODSKEGA POROČANJA 

Računovodsko poročilo javnega zavoda Gimnazija Moste Ljubljana je pripravljeno v skladu z Zakonom o raču-

novodstvu (UL RS št..23/99), Zakonom o spremembah in dopolnitvah zakona o javnih financah (UL RS št. 

30/02) in Pravilnikom o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega 

prava (UL RS št. 115/02, 21/03, 134/03, 126/04, 120/07, 124/08, 58/10, 60/10, 104/10, 104/11 in 86/16) ter 

ostalih predpisov, ki urejajo vodenje poslovnih knjig določenih uporabnikov.  

Računovodsko poročilo je namenjeno notranjim in zunanjim uporabnikom računovodskih izkazov. Vsebuje 

računovodske podatke in računovodske informacije ter razkritja, razlage in pojasnila posameznih računovod-

skih postavk. 

 

Obvezni računovodski izkazi so: 

 Bilanca stanja, ki prikazuje stanje sredstev in obveznosti do njihovih virov na dan 31. 12. 

 Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov, ki prikazuje prihodke in odhodke ter poslovni izid 
v obdobju od 1. 1.  do 31. 12.  

 Prihodki in odhodki določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti v obdobju od 1. 1. do 31. 12.  

 Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka za obdobje od 1. 1. do 
31. 12.  

 Izkaz izračuna financiranja določenih uporabnikov od 1. 1. do 31.12.  

 Izkaz računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov  za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 

 Stanje in gibanje določenih kapitalskih naložb in posojil v letu 2019. 

 Stanje in gibanje neopredmetenih dolgoročnih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev. 
 

Zneski v računovodskem poročilu so izkazani v EUR. 
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BILANCA STANJA 

 

Temeljno bilančno načelo, ki ga moramo upoštevati pri sestavljanju bilance stanja, je bilančno ravnovesje kar 

pomeni, da je aktiva vedno enaka pasivi oziroma da ima vsako sredstvo svoj vir.  

 

Bilanca stanja prikazuje podatke o stanju sredstev ter obveznostih do virov sredstev na dan 31. 12. 2019. 

1.  AKTIVA  

V strukturi bilance stanja izkazuje aktiva na dan 31. 12. 2019 naslednja sredstva: 

 

Vrsta sredstev Znesek  

Dolgoročna sredstva 
4.276.407 

Kratkoročna sredstva, razen zalog 
861.369 

SKUPAJ 
5.137.776 

 

Izven bilančne postavke poslovne aktive in izven bilančne postavke poslovne pasive so knjižene na podlagi 

razpisnih pogojev javnega naročila za izvajanje čiščenja (menica podjetja) in izkazuje vrednost 20.936 EUR.  

1.1. DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU 

 

1.1.1. NEPREMIČNINE 

Na zemljišču, ki obdaja šolski objekt, je trata z zunanjimi igrali, klopmi ter kolesarnico in parkirišče za delavce 

šole.  

Nepremičnina – šolska zgradba se nahaja  na lokaciji Zaloška 49, Ljubljana.  Za obračun amortizacije smo  

uporabili  veljavno 3%  stopnjo. 

 

Nabavna vrednost 1. 1. 2019 7.838.067 

Popravek vrednosti  1. 1. 2019 3.439.124 

Amortizacija v letu 2019 221.572 

Popravek vrednosti 31. 12. 2019 3.660.696 
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Vrednost nepremičnine na dan  

31. 12. 2019 4.177.372 

 

1.1.2. NEOPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA 

Neopredmetena osnovna sredstva predstavljajo računalniški programi in druge nematerialne pravice. 

 

Nabavna vrednost 1. 1. 2019 15.145 

Povečanje nabavne vrednosti  v letu 2019 1.577 

Neodpisana vrednost 31. 12. 2019 16.723 

Popravek vrednosti 1. 1. 2019 5.611 

Amortizacija v letu 2019 1.657 

Popravek vrednosti 31. 12. 2019 7.269 

Vrednost na dan 31. 12. 2019 9.454 

 

1.1.3. OPREMA IN DROBNI INVENTAR 

Predstavlja opremo in drobni inventar za opravljanje osnovne dejavnosti javnega zavoda. Stopnja amortizacije 
je obračunana v skladu s Pravilnikom o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih 
osnovnih sredstev (Ul. l. RS 58/10).  

Stopnja odpisanih opredmetenih osnovnih sredstev v letu 2019 je 93,89 %, kar pomeni, da javni zavod opravlja 

svojo dejavnost s precej odpisano opremo. V letu 2019 se je vrednost vlaganj v OS znižala. Nabavili smo stole 

in mize za 2 učilnici in sofinancirali nabavo računalniške opreme s pomočjo projekta SIO 2020. 

Drobni inventar z življenjsko dobo nad enim letom je izkazan v višini 200.517 EUR. V skladu s 45. členom 

Zakona o računovodstvu je ob nabavi 100% odpisan. 

 

Nabavna vrednost  1. 1.  2019 1.341.788 

Nabava v letu 2019 41.887 

Zmanjšanje nabavne vrednosti 29.925 

Nabavna vrednost 31. 12. 2019 1.353.749 

Popravek vrednosti 1. 1. 2019 1.236.222 

Izločitev odpisov v letu 2019 49.663 
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Popravek vrednosti 2019 14.828 

Popravek vrednosti 31. 12. 2019 1.271.057 

 Vrednost opreme na dan 31. 12. 2019 82.692 

 

1.1.4. KRATKOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA   

Kratkoročna sredstva so izkazana v višini 861.368 EUR. Struktura kratkoročnih sredstev na dan 31. 12. 2019 

je: 

Kratkoročna sredstva  Znesek Struktura v % 

Dobroimetje pri bankah in drugih fin. ustanovah  681.824 79,16 

Denarna sredstva v blagajni 0 0 

Kratkoročne terjatve do kupcev v državi 17.053 1,98 

Kratkoročno dani predujmi 0 0 

Kratkoročne terjatve do neposrednih uporab. proračuna 145.916 16,92 

Kratkoročne terjatve do drugih uporab. proračuna 10.222 1,19 

Kratkoročni dani depoziti 0 9 

Kratkoročne terjatve iz naslova obresti 0 0 

Druge kratkoročne terjatve 6.227 0,73 

Druge aktivne časovne razmejitve  126 0,02 

Skupaj kratkoročne terjatve 861.368 100 

 

V sklopu sredstev aktivnih časovnih razmejitev sodijo kratkoročno odloženi odhodki, ki jih je v skladu s SRS 

potrebno odložiti v leto 2020, zaradi temeljnega računovodskega načela doslednega upoštevanja knjigovod-

skega evidentiranja poslovnega dogodka ob njegovem nastanku.   

 

1.2. DENARNA SREDSTVA 

Denarna sredstva so v bilanci stanja izkazana na postavki »Denarna sredstva na podračunu EZR«, in sicer: 

                                                    

 denarna sredstva na podračunu pri UJP Ljubljana na dan 31. 12. 2019 v višini  681.824,32 EUR.                                   
 

Stanje je usklajeno s knjigovodskim stanjem. 
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2. PASIVA 

V bilanci stanja se na pasivni strani izkazujejo obveznosti do virov sredstev in kratkoročne obveznosti na dan 

31. 12. 2019, ki so: 

Vrsta vira Znesek 

Obveznosti za sredstva, prejeta v upravljanje 4.984.742 

Prejete donacije, namenjene pokrivanju amortizacije 672 

Kratkoročne obveznosti in PČR 256.154 

Presežek odhodkov nad prihodki -103.793 

SKUPAJ 5.137.776 

 

Sredstva, prejeta v upravljanje, predstavljajo vir za obveznosti za neopredmetena dolgoročna sredstva in  ne-

opredmetena osnovna sredstva.  

 

2.1  KRATKOROČNE OBVEZNOSTI 

Kratkoročne obveznosti so v bilanci stanja na dan 31. 12. 2019 izkazane v višini  223.718 EUR.  

Kratkoročne obveznosti iz poslovanja predstavljajo: 

 

Kratkoročne obveznosti  Znesek Struktura v % 

Obveznosti do zaposlenih  108.157 48,35 

Obveznosti do dobaviteljev    47.203 21,10 

Obveznosti za prispevke na plače 16.265 7,27 

Obveznosti iz naslova premije PDPZ 1.542 0,69 

Obveznosti za DDV                                619 0,28 

Kratkoročne  obvez. do drug. proračunskih uporab. 212 0,10 

Kratkoročne obvez. za prejete predujme 0 0 

Pasivne časovne razmejitve 49.719 22,21 

Skupaj 223.718 100 
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Obveznosti do zaposlenih predstavljajo obračunane plače v mesecu decembru 2019 in so bile izplačane v 

začetku meseca januarja, dne 3. 1. 2020. Obveznosti do dobaviteljev so iz naslova računov za dobavljeno 

blago oz. opravljene storitve. Obveznosti do dobaviteljev se poravnavajo glede na dogovorjeni rok plačila ve-

ljavne za posredne proračunske uporabnike oz. glede na likvidnost zavoda.  

Spornih obveznosti ne izkazujemo.  

 

Pod postavko pasivne časovne razmejitve so zajete naslednje postavke: 

 

Pasivne časovne razmejitve Znesek 

Učbeniški sklad 40.479 

Šolski sklad 8.589 

Projekt - Erasmus + 32.436 

Projekt - Podvig 651 

Skupaj 82.155 

 

Pasivne časovne razmejitve zajemajo vnaprej vračunane stroške oziroma vnaprej vračunane odhodke in od-

ložene prihodke, ki se izkazujejo posebej in razčlenjujejo na pomembnejše vrste. 

IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV 

Uspešnost poslovanja v obdobju od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019  javnega zavoda je izkazana v priloženem 

izkazu prihodkov in odhodkov. Vsebuje prihodke od poslovanja, finančne prihodke ter druge prihodke v raz-

merju do stroškov blaga, materiala in storitev, stroškov dela, amortizacije, rezervacije, drugih stroškov, finanč-

nih odhodkov, drugih odhodkov ter prevrednotovalnih poslovnih odhodkov. 

PREGLED PRIHODKOV IN ODHODKOV LETA 2019 V PRIMERJAVI Z LETOM 2018 

Postavka izkaza uspeha Leto 2019 Leto 2018 

Indeks 

2019/2018 

PRIHODKI    

Prihodki za izvajanje javne službe 1.923.528 1.748.292 110,03 

- Prihodki MOFAS 
1.458.230 1.437.999 101,41 
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- Prihodki  - ostalo MIZŠ 
215.548 125.082 172,33 

- Prihodki  - drugo 
249.750 185.211 134,85 

Prihodki od prodaje blaga in storitev 53.691 85.219 63,01 

Prihodki – tržna dejavnost 52.627 69.923 75,27 

Prihodki od obresti 0 604 0 

Drugi prihodki 1.064 14.692 7,25 

Skupaj prihodki 1.977.219 1.833.511 107,84 

 

Analiza prihodkov v letu 2019 izkazuje pozitivni trend iz naslova prihodkov za izvajanje javne službe v primer-

javi z letom 2018, in sicer dvig prihodkov za 10,03%; predvsem v deležu prihodkov – ostalo MIZŠ in prihodkov 

– drugo. Razlog je v večjem vpisu dijakov, višja cena na dijaka, več dopolnjevanj strokovnih delavcev, inter-

vencijska sredstva itd. 

 

Postavka izkaza uspeha Leto  2019 Leto  2018 Indeks 2019/2018 

ODHODKI    

Stroški materiala 117.808 94.801 124,06 

Stroški storitev 433.603 312.610 138,71 

Stroški plač 1.515.803 1.424.871 106,39 

Drugi stroški 4.693 4.878 96,21 

Odhodki financiranja 0 0 0 

Amortizacija 7.706 3.674 209,75 

Drugi odhodki 1.398 0 0 

Skupaj odhodki 2.081.012 1.840.834 113,06 

 

Iz tabele je razvidno, da so se celotni odhodki v letu 2019 v primerjavi z letom 2018 zvišali za 13,06%. Razlog 

je v večji nabavi knjig in učbenikov, večja nabava materiala za pouk, višji stroški energije, ogrevanja, komu-

nalnih storitev, višji stroški, povezani z vzdrževanjem objekta ter višje plače strokovnih delavcev.  

Poslovodstvo zavoda je sledilo premišljenim odločitvam ter gospodarnem in ekonomičnem ravnanju. 

 



  

   

8/10 

POSLOVNI IZID Leto 2019 Leto 2018 

Indeks 

2019/2018 

     

Presežek odhodkov nad prihodki -103.878 -7.327 1.417,75 

 

Zavod je pri svojem poslovanju v letu 2019 zabeležil precejšen dvig presežka odhodkov nad prihodki v primer-

javi z letom 2018. Ustvarjena izguba v letu 2019 se krije iz presežka preteklih let. 

PREGLED VEČJIH STROŠKOV V LETU 2019 V PRIMERJAVI Z LETOM 2018 

 

Naziv Leto 2019 Leto 2018 

Indeks 

2019/2018 

Elektrika,  ogrevanje 78.479 66.042 118,84 

Telefon, poštnina 8.738 8.818 99,10 

Voda, odvoz smeti 16.567 13.338 124,21 

Varovanje, čiščenje šole, najemnine 85.280 85.142 100,17 

Izobraževanje del., odvet. storitve  15.841 29.581 53,56 

Stavbno zemljišče 4.673 4.608 101,41 

Stroški sejmov, reklame, reprezentanca 20.063 25.740 77,95 

 

PREGLED IZPLAČANIH PLAČ V LETU 2019 V  PRIMERJAVI Z LETOM 2018 

 

Naziv Leto 2019 Leto 2018  

Indeks 

2019/2018 

Bruto plače 1.191.278 1.113.878  106,95 

Prispevki in KAD 209.732 198.930  105,43 

Povračila in drugi prejemki del. 73.210 72.953  100,36 

Regres za letni dopust 41.583 39.109  106,33 
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Odpravnine iz posl. razloga 0 0  0 

SKUPAJ: 1.515.803 1.424.870  106,39 

 

V poslovnem letu 2019 so se stroški iz naslova bruto plače zvišali za 6,39%. 

STRUKTURA IN VIRI PRIHODKOV LETA 2019 V PRIMERJAVI Z LETOM 2018 

Postavka izkaza uspeha Leto 2019 
Struktura v 

% 
Leto 2018 

Struktura v 

% 

PRIHODKI     

1. Prihodki za izvajanje javne službe 1.923.528 97,29 1.748.292 95,36 

2. Prihodki – tržna dejavnost 52.627 2,67 69.923 3,82 

3. Prihodki od obresti 0 0 604 0 

4. Izredni prihodki 1.064 0,04 14.692 0,82 

Skupaj prihodki 1.977.219 100 1.833.511 100 

 

Glavni vir prihodkov v letu 2019 – v višini 97,29% –  v strukturi celotnih prihodkov je javni zavod prejel iz javno 

finančnih sredstev. Zavod je vključen v novi model financiranja izobraževalnih programov (MOFAS) in vzgoj-

nega programa na področju srednjega šolstva. Letni obseg javno finančnih sredstev je zmnožek cene pro-

grama srednjega šolstva na dijaka in števila vpisanih dijakov v program v posameznem šolskem letu, na dan 

15. 9. In 30. 9..  Sredstva pokrivajo stroške dela in pravic iz naslova nadomestil, stroške za blago in material 

ter storitve. Sredstva za druge upravičene stroške in nekatere projekte, MIZŠ zagotavlja na podlagi predhodno 

ugotovljene upravičenosti.  

Prihodki iz naslova izvajanja nepridobitne – javne službe na trgu, vključujejo tudi prispevke staršev (športni in 

kulturni dnevi, ekskurzije, OIV), prispevki za izpite, duplikate itd. 

Pod postavko prihodki ustvarjeni na trgu, pa so zajeti prihodki od uporabnine šolskih prostorov (kuhinja, učil-

nice in telovadnica).  Delež tržnih prihodkov predstavlja majhen delež v celotnem prihodku – 2,67%. 
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IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH DE-
JAVNOSTI 

Javni zavod ustvarja prihodke za izvajanje nepridobitne dejavnosti iz naslova vzgoje in izobraževanja iz javno 

finančnih sredstev, prodajo blaga in storitev na trgu v okviru javne službe. Del prihodkov pa javni zavod ustvari 

tudi na trgu ter jih namensko uporabi za nadstandardne storitve, vzdrževanje objekta, stroške materiala in 

storitev, stroške dela ter nabavo osnovnih sredstev. S tem se zagotovi kakovostnejše in učinkovito izvajanje 

gimnazijskega izobraževalnega programa.  

Sodila, ki jih uporabljamo za delitev stroškov glede na vir prihodkov: 

 Dejansko po poslovnem dogodku, glede na vrsto stroška (stroški plač, stroški, ki direktno bremenijo 
posamezni vir). 

 Za ostale stroške, ki jih ni mogoče neposredno opredeliti, pa uporabimo delitveni ključ, glede na delež 
posameznega vira prihodka v celotnem prihodku. 

IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO NAČELU DE-
NARNEGA TOKA 

 

Odhodki po načelu denarnega toka za izvajanje javne službe so izkazani v višini 2.087.289,62 EUR, prihodki 

pa v višini 2.007.376,72 EUR. Presežek odhodkov nad prihodki po načelu denarnega toka je v letu 2019 znašal 

79.912,90 EUR.  

 

Zavod je pripravil poročilo realizacije prihodkov in odhodkov po obračunskem načelu za poslovno leto 2019 

ter ga bo do 29. 2. 2020 posredoval v skladu s prejetimi navodili s strani MIZŠ-ja na ustrezen naslov po e-

pošti.  

 

Ljubljana, februar 2020 

 

Pripravila  :                                                                 

Tanja KARLOVČEC                              

 


