
GLASBENA ŠOLA KAROL PAHOR PTUJ 
 

R A Č U N O V O D S K O   P O R O Č I L O 
 

O FINANČNEM POSLOVANJU 0D 01.01.2013 DO 31.12.2013 
 
 

I.SPLOŠNA OCENA 
 
Za financiranje dejavnosti je šola pridobivala finančna sredstva: 
 
- prispevek materialnih stroškov staršev otrok, vključenih v glasbeno izobraževanje 14,6% - za     
pokrivanje nujnih materialnih stroškov, 
 
- dotacije Ministrstva za šolstvo in šport 76,6% - za s kolektivno pogodbo določene plače  
   zaposlenih in za plačila dela po pogodbi. 
  
 
- dotacije iz občin soustanoviteljic 8,8% - za kritje neprogramskih materialnih stroškov, za kritje 
najemnine, za kritje stroškov prehrane in prevozov zaposlenih ter za kritje programskih 
nematerialnih stroškov. 
 
II. PREMOŽENJSKO STANJE                                                  v EUR brez centov 
 
AKTIVA 
 0 
-  neopredmetena dolg.sredstva              9.375 
   popr.vrednosti                                      8.962  
   neodpisana vrednost        413 
-  nepremičnine                                       1.662 
    popr.vrednosti                                     1.662 
    neodpisana vrednost         0 
-  oprema in dr.opr.sred. +DI              579.275 
    popr.vrednosti                                 464.673 
    neodpisana vrednost    114.602 
    
                                                                                                           115.015 
 
 
- obratna sredstva: 
- denarna sredstva                                 31.154 
- blagajna                                                    149 
- kratkoroč.ter.do kupcev      21.999 
- kratkoroč.terjatve do MZŠP 
   In drugih porač.up.       83.786 

         137.088 
SKUPAJ AKTIVA                                                                                             252.103 
 
_____________________________________________________________________________ 
 
 



PASIVA 
- trajni kapital 
- obveznosti za sred.v upr.      115.164 
- presežek prihodka nad odhodki         7.389 
                                
                                                                                                         122.553 
- kratkoročne obveznosti 
   dobavitelji                                             27.111 
-  kratkoroč.obvez.do zap.                      98.589 
- obveznosti do upor.EKN           985 
- pasivne časovne razmejitve        2.865 
-  
 

                       129.550 
 
            
_____________________________________________________________________________ 
 
SKUPAJ PASIVA                                                                                               252.103 
 
 
 
III. FINANČNI REZULTAT 
 
PREGLED FINANČNEGA STANJA 01.01. DO 31.12.2013: 
 
 
1. PRIHODKI 
 
- prispevek staršev za mat.stroške              184.275 
- dotacija Ministrstva za šolstvo za plače zaposlenih                      963.295 
- Občine skupaj                                                 110.762 
- prihodki od obresti                                                                                 66 
- drugi prihodki             800 
        

 
SKUPAJ                                                                                        1.259.198 
 
 
 
 
 
2. ODHODKI 
 
- stroški porab.mat.          52.951 
- stroški storitev       172.306 
- plače, nad.plač in prisp. in dr.str.dela                                              999.732                  
                                                                                 
- amortizacija         18.823 
- drugi stroški KAD in INV         6.583 



- drugi odhodki                       1.414 
_____________________________________________________________________________ 
 
SKUPAJ                 1.251.809 
 
UGOTOVLJEN PRESEŽEK PRIHODKOV                                         7.389 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Ugotovljen presežek prihodkov nad odhodki v celoti namenjamo nabavi osnovnih sredstev v letu 
2014, predvsem nabavi glasbenih instrumentov. 
 
POJASNILA K IZKAZU PRIHODKOV IN ODHODKOV 
 
 
PRILOGA I. 
1. Razkritja posameznih postavk v bilanci stanja: 
Povečanje nabavne vrednosti Osnovnih sredstev: 
 
 
V letu 2013 je Glasbena šola Karol Pahor nabavila sledeča osnovna sredstva, zajeta tudi osnovna 
sredstva v pridobivanju ter drobni inventar, ki ima lastnosti osnovnega sredstva: 
 
NEOPREDM.OS IN RAČUNALNIKI   7.746 EUR 
UČILA      37.355 EUR 
POHIŠTVO              561 EUR 
DRUGA OPREMA      1.275 EUR 
SKUPAJ OS     47.420 EUR 

 
 
 
Pregled OS in DI na dan 31.12.2013 na nabavni, odpisani in sedanji vrednosti: 
 
   Nab.vrednost  Odpis.vrednost Sedanja vred.     Odpisanost   
 
Skupaj OS in DI v OS        617.806               502.791                       115.015       81 
 
 
Poročilo o popisu osnovnih sredstev: 
Popisovanje neopredmetenih, opredmetenih osnovnih sredstev se je opravilo količinsko in po 
nahajališčih za čas od 01. 01. do 31.12.2013 na podlagi primerjave s knjigovodsko evidenco. Pri 
popisu komisija ni ugotovila viškov ali manjkov.  Vsa osnovna sredstva in drobni inventar, ki je 
bil odpisan, je že amortiziran, sedanja vrednost je 0. 
 
2. Kratkoročne terjatve: 
 
 
Financiranje z Ministrstva za izobraževanje, znanost, kulturo in šport za plače zaposlenih poteka 
po Zakonu o financiranju vzgoje in izobraževanja in po kolektivni pogodbi VIZ ter od 
30.05.2012 po Zakonu za uravnoteženje javnih financ.  



Terjatve do Ministrstva predstavljajo finančna sredstva za decembrsko plačo leta 2013 – 
postavka 80.575 EUR, ki bodo nakazana 05.01.2014. 
 
Kratkoročne terjatve do prorač. uporabnikov –poravnavanje zahtevkov dotacij občin 
ustanoviteljic 3.211 EUR predstavlja  terjatev v mesecu decembru. 
 
Kratkoročne terjatve do kupcev predstavljajo obračunani prispevek materialnih stroškov staršev 
za mesec december, rok plačila je 5. v naslednjem mesecu. 
 
 
3. Kratkoročne obveznosti: 
 
Kratkoročne obveznosti do Ministrstva: 
Predstavljajo obračunano decembrsko plačo v letu 2013, poračun odprave ¾ nesorazmerij – 1. 
obrok – postavka 98.589 EUR. 
 
Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev predstavljajo neplačani računi dobaviteljev, katerih 
valuta plačila sega v leto 2014 – postavka   27.111 EUR. 
 
Kratkoročne obveznosti do uporabnikov EKN  985 EUR, poravnane v januarju. 
 

- . 
    
PRILOGA II. 
 
Prihodki po posameznih postavkah: 
 
Primerjava prihodkov po posameznih postavkah: 
 prispevka staršev za materialne stroške v letu 2012 in 2013: 
 
 
Prisp.mat.str.  2012   2013  Indeks_________________________ 
   181.830             184.275 101 
 

 
 
 
 
 
 
Primerjava nakazil finančnih sredstev Ministrstva za izobraževanje, znanost, kulturo in šport za 
plače redno  zaposlenih leto 2012 in leto  2013: 
 
Nakazila za plače  2012   2013  Indeks___________________ 
 
Povpr.zap.42     964.558 
Povpr.zap.42       963.295          99,9 

 
 
Primerjava nakazil občin ustanoviteljic: 
 



Nakazila občin  2012   2013  Indeks 

 
    104.046  110.762 106 
 

   
    

 
PRILOGA III 
 
Odhodki po posameznih postavkah: 
 
Stroški materiala zajemajo notni material, pomožni material, material za čiščenje, material za 
sprotno vzdrževanje, el. energija, gorivo, voda, nadomestni deli za instrumente, odpis DI, strok. 
literatura, pisarniški material, stroški publikacij, drugi materialni stroški. 
 
Primerjava mat. stroškov leto 2012 in 2013 
 
Mat. stroški 2012  2013  Indeks ________________            
 
 50.131  52.951  106________________________________ 
 
 
 
Stroški storitev zajemajo Storitve-organizacija koncertov, storitve prevoza, oglaševalske storitve, 
storitve snemanj, storitve vzdrževanja manjših vrednosti, investicijsko vzdrževanje, najemnina, 
popravila instrumentov, zavarovalne premije, intelektualne storitve, komunalne storitve, 
komunikacijske storitve, storitve varovanja zgradbe, kotizacije za učitelje. 
 
Storitve  2012  2013  Indeks_______________________________ 
          149.213  172.306 115 
 

 
 
 
Amortizacija – primerjava 2012 in 2013 
 
Amortizacija  2012  2013  Indeks   _______________________ 
             33.859  40.423             119 

 
 
Amortizacija se obračunava po enakomerni časovni metodi, uporabljene stopnje v skladu z 
navodili (Ur.list RS 117/2006, Zakon o davku od dohodkov pravnih oseb, 33.člen). 
 
 
 
 
Plače zaposlenih -  primerjava 2012 in 2013: 
 
Plače in nad. plač BRT 2012  2013  Indeks_________________________ 
    1.014.993 999.732 98,5 



Izplačevaje plač zaposlenim poteka nemoteno, 1. obrok odprave nesorazmerij ¾ smo obračunali 
v letu 2013, medtem ko bo terjatev do Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport evidentirana 
v letu 2014. 
 
 
 
 
 
 
POJASNILA K IZKAZU PRIHODKOV IN ODHODKOV PO NAČELU DENARNEGA 
TOKA V EUR (brez centov) 
 
Vrsta prihodkov  Prihodki tek. obrač.obd.  Sestava prihodkov 
 
Prejeta sred. iz prorač. drž.     964.563   76,7% 
Prejeta sred.prorač.občina     110.321     8,8% 
Drugi prih.za izvaj.javne sl.      183.387         14,5% 
Prejete obresti                  31 
 
Skupaj     1.258.302   100% 
 
Vrsta odhodkov  Odhodki tek.obrač.obd.  Sestava odhodkov 
 
Plače in drugi izdatki zap  883,543   70,5% 
Prisp. delodaj.     131.777   10,5% 

Izdatki za blago in stor.j.sl.   190.268    15,2% 

Investicijski odhodki                46.520        3,8% 

 
_____________________________________________________________________________ 
 
Skupaj             1.252.108   100% 
 _____________________________________________________________________________ 
 
 
 
Primerjava  izkaza prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka leto 2012 in leto 
2013: 
 
 
Prihodki   2012    2013                   Indeks___________ 
Prih. iz sred.javnih financ 969.199   964.563  99,5 
Drugi prih.za izv.j.sl.    180.477              183.387            101 
 

 
 
 



 
 
Odhodki   2012    2013   Indeks_____________ 
 
Odhodki skupaj  1.267.647   1.252.108         99 
 
 
 
 
 
 
 
 
ZAKLJUČEK 
 
 
Glasbena šola Karol Pahor Ptuj je tudi v letu 2013 poslovala v okviru razpoložljivih finančnih 
sredstev, posebnosti v poslovanju ni bilo. 
 
 
 
Ptuj, 26.02.2014 
 
 
Računovodja:        Ravnatelj: 
Darinka Vreg        Štefan Petek. mag. manag. 


