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RAČUNOVODSKO POROČILO – POJASNILA IN RAZKRITJA K RAČUNOVODSKIM 
IZKAZOM 
 
Računovodski izkazi določenega uporabnika kontnega načrta Belokranjski muzej Metlika so  
sestavljeni v skladu z določbami: 
− Zakona o javnih financah (ZJF, Ur.l.RS 11/11-UPB4, 110/11, 46/13), 
− Navodila o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter metodologije za 

pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov 
proračuna (Ur.l.RS 112/09, 58/10,104/10,104/11,97/12), 

− Zakona o računovodstvu (ZR, Ur.l.RS 23/99, 32/02) in SRS, 
− Pravilnika o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava 

(Ur.l.RS 134/03,34/04,13/05,114/06,138/09,120/07,112/09,58/10,97/12), 
− Pravilnika o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe 

javnega prava (Ur.l.RS 115/02,21/03,134/03,124/04,120/07,124/08,58/10,60/10,104/10,104/11), 
− Pravilnika o spremembah in dopolnitvah pravilnika o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih 

sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev (Ur.l.RS 12/01,10/06,8/07,102/10), 
− Zakona o uravnoteženju javnih financ. 
Računovodsko poročilo in pojasnila so sestavni del letnega poročila  Belokranjskega muzeja 
Metlika. 
 
 
POJASNILA K BILANCI STANJA 
 
1. Sredstva 
 
Belokranjski muzej Metlika ima po stanju 31.12.2018 sredstva v višini 2.839.726 EUR. V 
primerjavi z letom 2017 se je stanje sredstev zmanjšalo za 14.705 EUR,  to je z indeksom 99,48.  
 
Struktura sredstev je naslednja: 
Vrsta sredstev Vrednost po stanju 

31.12.2018 
Vrednost po stanju 

31.12.2017
Indeks

Dolgoročna  2.795.833 2.813.191 99,38
Kratkoročna 18.798 21.730 86,51
Zaloge 25.095 19.510 128,63
Skupaj 2.839.726 2.854.431 99,48
 
a) Dolgoročna sredstva vključujejo: 
Vrsta dolgoročnih sredstev Neodpisana vrednost po 

stanju 31.12.2018
Neodpisana vrednost po 

stanju 31.12.2017
Indeks

Stavbno zemljišče  9.579 9.579 100,00
Nepremičnine 1388664 1.409.810 98,50
Oprema in dr.inv. 5.962 11.119 53,62
Muzejski predmeti in stavbe 324.639 315.694 102,83
Donacija Kambič 1.066.989 1.066.989 100,00
Skupaj 2.795.833 2.813.191 99,38
 
Po stanju 31.12.2018 ima Belokranjski muzej Metlika v upravljanju dolgoročna sredstva v višini 
2.795.833 EUR, kar je 100% vseh sredstev.  
 
V letu 2018 ni bilo investicij v nepremičnine v upravljanju. Neodpisana vrednost zgradb se je 
zmanjšala za obračunano amortizacijo v višini 21.147 EUR. 



2 

V letu 2018 ni bilo novih nabav OOS. Obračunana je bila amortizacija OOS v višini 5.156,71 EUR.  
 
V letu 2018 smo odkupili muzejske predmete v skupnem znesku 2.379,50 EUR. Hkrati pa je 
Belokranjski muzej v letu 2018 prejel za 6.565,00 EUR donacije muzejskih predmetov.  
 
Obračunana amortizacija za vsa neopredmetena in opredmetena osnovna sredstva je obračunana v 
skladu s Pravilnikom o spremembah in dopolnitvah pravilnika o načinu in stopnjah odpisa 
neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev  (Ur.l. 120/2013) in pojasnilom MF, 
Direktorata za javno računovodstvo št. 450-17/2013/1 z dne 31.1.2013. Obračunana amortizacija v 
skupni višini 26.303 EUR je v celoti knjižena v breme ustanoviteljev – sredstev v upravljanju. 
Popisna komisija je predlagala odpis opreme in drobnega inventarja v skupni višini 66 EUR. Vsa 
sredstva predlagana v odpis so v celoti amortizirana. Za predlagani odpis so bila knjižena 
zmanjšanja sredstev na ustreznih kontih dolgoročnih sredstev in popravkov sredstev. 
 
V letu 2018 ni bilo opravljeno prevrednotenje dolgoročnih sredstev. 
  
b) Kratkoročna sredstva so po sestavi naslednja: 
 
Vrsta kratkoročnih sredstev Vrednost po stanju 

31.12.2018 
Vrednost po stanju 

31.12.2017
Indeks

Denarna sredstva v blagajni  90 111 81,08
Denarna sredstva na računih 430 3.290 13,07
Terjatve do kupcev in 
dani avansi 

 
404 652 61,96

Terjatve do uporabnikov EKN 17.526 17.512 100,08
Druge terjatve 0 0
Aktivne časovne razmejitve 348 165 210,91
Skupaj 18.798 21.730 86,51
 
Na dan 31.12.2018 ima Belokranjski muzej na računu 430,05 EUR, v blagajnah pa 90,35 EUR. 
 
Terjatve Belokranjskega muzeja do kupcev znašajo 404,00 EUR. Med terjatvami po stanju 
31.12.2018 ni spornih terjatev. 
 
Terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta v višini 17.526,43 EUR zajemajo: 

− za plače 12/2018 do MK v višini 12.458,230 EUR, 
− za plače 12/2018 do Zavoda za zaposlovanje iz naslova JD v višini 857,69 EUR 
− terjatve do občine Metlika v višini  853,94 EUR, materialne stroške december 2018 v višini 

328,75 EUR  ter  stroške Galerije Kambič v višini 525,19 EUR, 
− terjatve do Občine Črnomelj v višini 3.144,25 EUR, to je 512,86 EUR za materialne stroške 

za obdobje november-december 2018 in 2.631,39 za plače za december 2018 za zaposleno v 
hiši Otona Župančiča na Vinici,  

− terjatve do Občine Semič za materialne stroške december 2018 v višini 72,32 EUR 
− terjatve do drugih EKN (šole,..) iz naslova dejavnosti v višini 140,00 EUR. 

 
Vse terjatve do uporabnikov EKN so usklajene, niso sporne in so pretežno poplačane do 15.1.2019.  
 
c) Zaloge po stanju 31.12.2018 znašajo 19.510 EUR, in sicer: 
Vrsta zalog Nabavna vrednost po 

stanju 31.12.2018
Nabavna vrednost po 

stanju 31.12.2017
Indeks

Trgovsko blago  25.095 19.510 128,63
Skupaj 25.095 19.510 128,63
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Tudi v letu 2018 izkazujemo povečanje zalog blaga v trgovini – nabava blaga je bila nekoliko večja 
od prodaje. Muzej v skladu z likvidnostnimi možnostmi in potrebami trga dopolnjuje ponudbo 
blaga v muzejski trgovini. Zaloge se zadnja leta gibljejo v približno enaki višini. 
 
Zaloge so vrednotene po nabavnih vrednostih. Maloprodajna vrednost zalog trgovskega blaga je 
63.928  EUR. Muzej ni zavezanec za obračun DDV. 
 
Za poslovanje muzejske trgovine zavod vodi predpisane trgovske evidence. Popis trgovskega blaga 
je bil izveden po stanju 31.12.2018. 
 
 
2. Obveznosti do virov sredstev 
 
Belokranjski muzej Metlika ima po stanju 31.12.2018 obveznosti do virov sredstev v višini 
2.839.726. V primerjavi z letom 2017 se je stanje sredstev zmanjšalo za 14.705 EUR,  to je z 
indeksom 99,48.  
 
Struktura obveznosti do virov sredstev je naslednja: 
Vrsta obveznosti Vrednost po stanju 

31.12.2018
Vrednost po stanju 

31.12.2017
Indeks

Dolgoročne obveznosti 2.808.798 2.824.630 99,44
Kratkoročne obveznosti 30.928 29.801 103,78
Skupaj 2.839.726 2.854.431 99,48
 
 
a) Kratkoročne obveznosti  
Vrsta kratkoročnih obveznosti Vrednost po stanju 

31.12.2018
Vrednost po stanju 

31.12.2017 
Indeks

Obveznosti do zaposlenih 14.311 15.624 91,60
Obveznosti do dobaviteljev 10.148 8.486 119,59
Druge obveznosti iz poslovanja 2.324 2.559 90,82
Druge obveznosti do EKN 145 182 79,67
Pasivne časovne razmejitve 4.000 2.950 135,59
Skupaj 30.928 29.801 103,78
 
Kratkoročne obveznosti do zaposlenih v višini 14.311 EUR so obveznosti iz naslova plač in 
povračil stroškov za december 2018, izplačanih 5.1.2019 in 15.1.2019 (javna dela).  
 
Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev v višini 10.148 EUR so se glede na preteklo leto povečale, 
predvsem zaradi nabave kurilnega olja za ogrevanje konec leta (v višini 3.028 EUR). Večina 
projektov in nabav je bila izvedena med poslovnim letom, konec leta so odprte le tekoče obveznosti 
do dobaviteljev iz naslova tekočih stroškov poslovanja, med njimi ni zapadlih obveznosti. 
Obveznosti rednega delovanja poravnavamo tekoče v valutnih rokih, obveznosti, ki jih na podlagi 
zahtevkov refundirajo občine ustanoviteljice, pa v skladu z namenskimi prilivi.  
 
Obveznosti do dobaviteljev iz tujine ali EU nimamo.  
 
Druge obveznosti iz poslovanja se nanašajo na obveznosti iz naslova dajatev na plače december 
2018. 
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Kratkoročne obveznosti d drugih EKN v višini 145 EUR so tekoče odprte obveznosti iz poslovanja 
(provizija UJP, MJU, RTV,…). Med obveznostmi ni zapadlih obveznosti. 
 
V letu 2018 je Belokranjski muzej oblikoval pasivne časovne razmejitev iz naslova v naprej prejetih 
namenskih sredstev za razstavo »Primi čašo, dvigni jo visoko…«, katerih dokončanje in s prihodki 
povezani stroški bodo v letu 2019. 
 
 
b) Dolgoročne obveznosti in lastni viri 
Vrsta dolgoročnih sredstev Vrednost po stanju 

31.12.2018
Vrednost po stanju 

31.12.2017
Indeks

Sredstva v upravljanju 2.795.833 2.813.191 99,38
Presežek prihodkov 12.965 11.439 113,34
Dolgoročno razmejeni prihodki 0 0
Skupaj 2.808.798 2.824.630 99,44
 
Sredstva v upravljanju v celoti pokrivajo opredmetena osnovna sredstva. Zmanjšanje sredstev v 
upravljanju z indeksom 99,38 je posledica presežka obračunane amortizacije nad vrednostjo nabav 
osnovnih sredstev v letu 2018. Gibanje neopredmetenih dolgoročnih sredstev in opredmetenih 
osnovnih sredstev je prikazano v prilogi, vsebinsko je opisano pri 1. a) – Dolgoročna sredstva. Ker 
so vsa dolgoročna sredstva zavoda v upravljanju, sta višini postavk enaki. 
 
Presežek prihodkov v letu 2018 je 1.526,53 EUR. Viri presežka prihodkov so navedeni v pojasnilih 
k Izkazu prihodkov in odhodkov. Presežek ostaja začasno nerazporejen, o razporeditvi bo odločal 
svet zavoda. 
 
Belokranjski muzej Metlika nima zunajbilančnih evidenc.  
 
Prilogi Stanje in gibanje neopredmetenih dolgoročnih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev 
in Stanje in gibanje dolgoročnih kapitalskih naložb in posojil sta sestavni del letnega poročila, 
razkritja k obema sta del pojasnil k Bilanci stanja. 
 
 
 
POJASNILA K IZKAZU PRIHODKOV IN ODHODKOV 
 
Belokranjski muzej Metlika izkazuje v Izkazu prihodkov in odhodkov prihodke v skupni višini 
351.840 EUR, odhodke v višini 350.313 EUR in presežek prihodkov nad odhodki v višini 1.527 
EUR. 
 
1. PRIHODKI 
 
Prihodki Belokranjskega muzeja Metlika so v letu 2018 znašali 351.840 EUR. V primerjavi s 
poslovnim letom 2017 so se prihodki povečali z indeksom 113,87. 
 
a) Struktura prihodkov po vrstah je naslednja: 
Vrsta prihodkov Prihodki tekočega 

obračunskega obdobja 
Prihodki preteklega 

obračunskega obdobja 
Indeks

Prihodki iz poslovanja 351.840 308.973 113,87
Finančni prihodki 0 0
Drugi prihodki 0 0
Skupaj 351.840 308.973 113,87
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b) Struktura prihodkov iz poslovanja po virih je naslednja: 
Vrsta prihodkov - vir Prihodki tekočega 

obračunskega obdobja 
Prihodki preteklega 

obračunskega obdobja 
Indeks Delež v 

celoti
Prihodki iz proračunov 
za redno dejavnost 

323.900 285.477 113,46 92,06%

Prihodki od prodaje 
storitev in blaga za 
opravljanje javne službe 

19.896 16.820 118,29 5,65%

Prihodki pridobljeni na 
trgu 

8.044 6.676 120,49 2,29%

Skupaj 351.840 308.973 113,87 100,00%
 
Iz tabel je razvidno povečanje prihodkov v primerjavi s preteklim letom iz vseh virov, iz naslova 
prihodkov iz nejavnih virov celo več kot iz naslova prihodkov iz naslov dotacij. Povečanje prejetih 
javnih sredstev glede na preteklo leto se nanaša na dodatna sredstva investicijskega vzdrževanja ter 
plač. sredstva za zaposlitev v spominski hiši Otona Župančiča na Vinici tekom celega leta 2018.  
 
V letu 2018 so bili prihodki MK za sofinanciranje dejavnosti na ravni prihodkov 2017, povečani so 
bili prihodki za plače. Večji so bili prihodki iz občinskih proračunov za financiranje plač za 
zaposlitev v spominski hiši Otona Župančiča na Vinici tekom celega leta 2018,  prav tako so večji 
prihodki za pokrivanje stroškov dejavnosti. Sredstva ZRSZ za financiranje JD so bila večja, 
pretežni del leta sta bili zaposleni dve udeleženki programa JD (v 2017 le ena).  
 
V letu 2018 ugotavljamo povečanje nejavnih prihodkov tako pri izvajanju javne službe (vstopnine, 
sponzorstva,…) kot iz naslova prodaje na trgu.  
 
V letu 2018 smo prejeli  donacije v višini 855 EUR, prihodki so zajeti med prihodki iz poslovanja. 
 
 
2. ODHODKI  
 
Odhodki Belokranjskega muzeja so bili v letu 2018 v višini 350.3313 EUR in so se v primerjavi z 
letom 2017 povečali z indeksom 102,38. 
 
a) Odhodki po strukturi so bili naslednji: 
Vrsta odhodkov Odhodki tekočega 

obračunskega obdobja 
Odhodki preteklega 

obračunskega obdobja 
Indeks Delež v 

celoti
Stroški blaga, materiala in 
storitev 

133.419 125.356 106,43 38,09%

Stroški dela 216.894 177.028 122,52 61,91
Finančni odhodki 0 0 0 0%
Skupaj 350.313 302.384 115,85 100,00%
 
b) Odhodki po viru financiranja 
Vrsta odhodkov Odhodki iz 

proračunskih virov 
Odhodki iz 

neproračunskih virov 
Delež

Stroški blaga,materiala in storitev 109.500 23.919   82% /    18%
Stroški dela 214.400 2.494            99% /      1% 
Finančni odhodki 0 0 0% /       0%
Skupaj 323.900 26.413 92% /      8%
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Stroški blaga v višini 1.342 EUR zajemajo nabavno vrednost prodanega blaga in se med stroške 
prenašajo ob porabi (prodaji) po nabavni vrednosti. Belokranjski muzej Metlika ni zavezanec za 
DDV. 
 
Stroški materiala v višini 42.184 EUR se oblikujejo ob nabavi in se ne zadržujejo v zalogah. 
Največja postavka stroškov so stroški postavitve razstav in kurjave. 
 
Stroški storitev v višini 89.893 EUR se nanašajo predvsem na stroške rednega poslovanja in so 
večinoma časovno enakomerno razporejeni. Najvišja postavka stroškov so stroški zunanjih 
izvajalcev v zvezi z razstavami (založniške in tiskarske storitve, oblikovanje in fotografske storitve, 
…).  
 
Razmerje med stroški materiala in stroški storitev se, v primerjavi s preteklim letom, v letu 2018 ni 
pomembno spremenilo. Za povečane stroške materiala in storitev (razstava Semič, inv. vzdrževanje) 
so bili predhodno zagotovljeni tudi ustrezni viri financiranja. 
 
Prav tako se v primerjavi s preteklim letom ni pomembno spremenilo razmerje med stroški blaga, 
materiala in storitev ter stroški dela. Bistveno se ni spremenilo tudi razmerje pri virih financiranja. 
  
Sredstva za tekoče poslovanje in izvedbo programa zagotavljata Ministrstvo za kulturo in 
Belokranjski muzej z lastno dejavnostjo v skladu s sprejetim finančnim načrtom. Ostale stroške  
zavarovanja in najemnine so v skladu s pogodbami financirale vse tri občine ustanoviteljice v 
dogovorjenih deležih. Stroške delovanja Galerije Kambič  financirata  Občina Metlika in ZRSZ 
(javna dela). Razliko nastalih stroškov delovanja Galerije Kambič nad načrtovanimi je pokril zavod 
iz lastnih prihodkov redne dejavnosti. 
 
Plače in drugi stroški dela so obračunani v višini, ki jo določajo ustrezni predpisi. V letu 2018 je 
bilo muzeju v Metliki celo leto redno zaposlenih 6 delavcev. Od avgusta 2017 naprej je v 
Spominski hiši Otona Župančiča na Vinici redno zaposlena sodelavka, katere zaposlitev financira 
Občina Črnomelj. Dodatno sta bili pretežni del leta 2018 zaposleni tudi 2 delavki iz programa 
javnih del. Iz preračun ur na polni delovni čas je bilo v Belokranjskem muzeju Metlika zaposlenih 
7,0 delavcev in 1,89 iz programa javnih del. 
 
Stroški dela so se v primerjavi z letom 2018 povečali z indeksom 122,52. Povečanje se ne nanaša na 
povečanje plač zaposlenim, ampak na povečanje obsega zaposlitev (v letu 2017 zaposlena na Vinici 
šele od avgusta naprej, v letu 2017 tudi zgolj 1 zaposlena iz sistema JD). 
 
Povprečni mesečni bruto znesek plače z vsemi dodatki na redno zaposlenega je znašal 1.782,04 
EUR (kar je manj od povprečja 2017 – 1.790), plača delavca iz programa javnih del pa 927,08 
EUR. Znesek zajema poleg osnovne plače tudi vse dodatke. Regres za letni dopust je bil izplačan 
vsem zaposlenim v skladu z veljavnimi predpisi.  
 
Redna delovna uspešnost za leto 2018 ni bila obračunana in izplačana. Izplačana je bila delovna 
uspešnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu (javna služba) v skupni višini 2.005 EUR 
bruto, ni pa bila izplačana delovna uspešnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu (prodaja 
blaga in storitev na trgu). Direktorici je bila določena delovna uspešnost, vendar v skladu z 
Zakonom o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela ni bila izplačana.  
  
Prispevki in davki iz in na plače se izplačujejo  v skladu s predpisi in v zakonsko določenih rokih.  
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Povračila stroškov in drugi prejemki so obračunani in izplačani v višini, določeni s kolektivno 
pogodbo. Stroški prevoza na delo in kilometrine so obračunani in izplačani do višine, določene z 
Uredbo in ZUJF. 
 
V letu 2018 jubilejnih nagrad, solidarnostnih pomoči, odpravnin ob upokojitvi nismo izplačali. 
 
Amortizacija je bila obračunana v predpisani višini, prehodno knjižena na ustrezne konte razreda 4 
in v celoti prenesena v breme sredstev v upravljanju na kontu 980. 
 
Iz naslova poslovanja zavoda v letu 2018 je bil ugotovljen presežek prihodkov  v višini 1.526,53 
EUR. Presežek iz naslova rednega poslovanja zavoda – nepridobitne dejavnosti znaša 80,02 EUR, 
presežek iz naslova pridobitne dejavnosti pa 1.446,51 EUR (od tega iz tržne dejavnosti 1.360,96 
EUR). 
 
Presežek je začasno nerazporejen, o razporeditvi presežka bo odločil svet zavoda. 
 
 
POJASNILA K IZKAZU PRIHODKOV IN ODHODKOV PO VRSTAH 
 
Izkaz prihodkov in odhodkov po vrstah dejavnosti je sestavljen na podlagi Izkaza prihodkov in 
odhodkov. 
 
Sestava prihodkov po vrstah in dejavnostih je naslednja: 
Vrsta prihodkov - vir Prihodki tekočega 

obračunskega obdobja 
Odhodki tekočega

obračunskega obdobja
Presežek

Prihodki/odhodki iz proračunov za 
redno dejavnost 

323.900 323.900 0

Prihodki/odhodki od prodaje 
storitev in blaga za opravljanje 
javne službe 
 

19.896 19.730 166

Finančni prihodki/odhodki 0 0 0

Drugi prihodki/odhodki 0 0 0

Prihodki/odhodki pridobljeni na 
trgu 

8.044 6.683 1.361

Skupaj 351.840 350.313 1.527
 
Iz naslova opravljanja javne službe izkazujemo prihodke v skupni višini 343.796 EUR in po 
odštetju ustreznih odhodkov 166 EUR presežka prihodkov.  
 
V izkazu  izkazujemo 8.044 EUR prihodkov od prodaje na trgu in odhodke, povezane s prihodki od 
prodaje na trgu v višini 6.683 EUR. Odhodke nabavne vrednosti prodanega blaga smo upoštevali v 
dejanski višini, odhodke stroškov materiala, storitev in plač pa v razmerju prihodkov iz tržne 
dejavnosti glede na celotne prihodke. Dejavnosti smo med dejavnosti javne službe in tržne 
dejavnosti uvrščali na podlagi razvrstitve MK. Presežek pri tržni dejavnosti je 1.361 EUR. 
 
O porabi presežka bo odločal svet zavoda. 
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POJASNILA K IZKAZU PRIHODKOV IN ODHODKOV PO NAČELU 
DENARNEGA TOKA 
 
Po načelu denarnega toka izkazujemo 353.093 EUR prihodkov/prejemkov, 356.000 EUR 
odhodkov/izdatkov in presežek odhodkov/izdatkov sredstev na računih v višini 2.907 EUR.  
 
Izkaz vsebuje podatke o prihodkih/prejemkih in odhodkih/izdatkih v obračunskem obdobju 
1.1.2018 do 31.12.2018 po načelu denarnega toka.  
 
 
Prihodki/prejemki so razčlenjeni na: 
Vrsta prihodkov  Prihodki tekočega 

obračunskega obdobja 
Prihodki preteklega 

obračunskega obdobja 
Indeks Delež v 

celoti
Prihodki za izvajanje 
javne službe 

344.838 302.696 113,92 97,66%

Prihodki od prodaje 
storitev na trgu  

8.255 6.427 128,44 2,34%

Skupaj 353.093 309.123 102,74 100,00%
 
Prihodki za izvajanje javne službe so po viru naslednji: 
Prihodki za izvajanje 
javne službe 

Prihodki tekočega 
obračunskega obdobja 

Prihodki preteklega 
obračunskega obdobja 

Indeks Delež v 
celoti

Državni proračun 239.339 227.110 105,38 69,41%
Občinski proračuni  85.605 58.317 146,79 24,82%
Prihodki od prodaje 
storitev 

19.894 17.269 115,20 5,77%

Prihodki od obresti 0 0 0,00 0,00%
Skupaj 344.838 302.696 113,92 100,00%
 
Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu so po viru naslednji: 
Prihodki od prodaje 
blaga in storitev 

Prihodki tekočega 
obračunskega obdobja 

Prihodki preteklega 
obračunskega obdobja 

Indeks Delež v 
celoti

Prihodki od prodaje blaga 4.301 2.681 160,43 52,10%
Najemnine  3.954 3.746 105,55 47,90%
Skupaj 8.255 6.427 128,44 100,00%
 
Odhodki iz naslova javne službe: 
Odhodki za izvajanje 
javne službe 

Odhodki tekočega 
obračunskega obdobja 

Odhodki preteklega 
obračunskega obdobja 

Indeks Delež v 
celoti

Plače in izdatki 
zaposlenim 

  218.537 173.408 126,02 62,59%

Izdatki za blago in 
storitve 

118.689 127.906 92,79 34,00%

Investicijski odhodki 11.908 2.459 484,26 3,41%
Skupaj 349.134 303.773 114,93 100,00%
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Odhodki iz naslova prodaje blaga in storitev: 
Odhodki iz naslova 
prodaje blaga in storitev 

Odhodki tekočega 
obračunskega obdobja 

Odhodki preteklega 
obračunskega obdobja 

Indeks Delež v 
celoti

Plače in izdatki 
zaposlenim 

0 0 0 0,00%

Izdatki za blago in 
storitve 

6.866 2.173 315,97 100,00%

Skupaj 6.866 2.173 315,97 100,00%
 
Primerjava prihodkov/prejemkov in odhodkov/izdatkov iz naslova opravljanja javne službe je 
primerljiva s podatki iz preteklega leta. Povečanje/zmanjšanje na obeh straneh zaradi uporabe 
različnih usmeritev (prihodki-prejemki oz. odhodki-izdatki, investicijski izdatki,…) ni povsem 
primerljivo s povečanjem/zmanjšanjem v Izkazu prihodkov in odhodkov. Bistvena odstopanja glede 
prerazporeditve prihodkov/prejemkov in odhodkov/izdatkov so pojasnjena pri pojasnilih k Izkazu 
prihodkov in odhodkov.  
Primerjava prihodkov/prejemkov in odhodkov/izdatkov iz naslova prodaje blaga v muzejski 
trgovini kaže povečanje obsega poslovanja glede na preteklo obračunsko obdobje. Izkazano je tudi 
veliko povečanje izdatkov za blago in storitve, kar je rezultat večjih nabav iz naslova samozaložb 
slikanice Hvala ti, Oton Župančič, knjige Monografija Metlika in publikacije Ujeti čas, in s tem tudi 
začasnega povečanja zalog, kar je obrazloženo tudi v pojasnilih k bilanci stanja.  
 
V izkazu prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka izkazujemo zmanjšanje sredstev v višini 
2.907 EUR. 
 
V primerjavi s sprejetim finančnim načrtom je bil ta presežen, in sicer so realizirani prejemki višji 
za 9.837 EUR oziroma z indeksom 102,87. Povečanje je realizirano v vseh prihodkih iz naslova 
opravljanja javne službe. Presežek plana je tudi v povečanju prihodkov od prodaje blaga in storitev 
na trgu. 
 
Poslovni izid po fiskalnem pravilu  
5. člen Zakona o fiskalnem pravilu določa, da se morajo presežki, ki jih zavod kot posamezna 
institucionalna enota sektorja države ustvari v posameznem letu prikazovati in zbirati na ločenem 
kontu. Skladno z ZIPRS1718 se presežek po denarnem toku zmanjša za neplačane obveznosti 
(razred 2), neporabljena namenska sredstva (razred 9), ki so namenjena za financiranje izdatkov v 
prihodnjem obdobju, in ki so evidentirana na kontih časovnih omejitev ter za neporabljena sredstva 
za investicije.  
Belokranjski muzej Metlika izkazuje negativni rezultat kar pomeni, da ne razpolaga s presežkom 
prihodkov nad odhodki na podlagi 5. člena ZFisP, ki bi se morali evidentirati in izkazovati na 
posebnem kontu.  
 
Poslovni izid po fiskalnem 
pravilu  

Podatki tekočega 
obračunskega obdobja 

Podatki preteklega 
obračunskega obdobja 

Indeks

Denarni tok – prihodki 353.093 309.123 114,22
Denarni tok – odhodki 356.000 305.946 116,36
Presežek po denarnem toku -2.907 3.177
Obveznosti R2 30.928 29.801 103,78
Neporabljena namenska sredstva 
R9 

11.439 4.850 235,86

Depozit prostih denarnih 
sredstev 

-45.274 -31.474 235,86
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POJASNILA K IZKAZU FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB 
 
Belokranjski muzej Metlika nima finančnih terjatev ne  naložb. 
 
 
POJASNILA K IZKAZU RAČUNA FINANCIRANJA 
 
Belokranjski muzej Metlika se v obračunskem letu 2018 ni zadolževal. 
 
 
Priloga  - obrazci računovodskih izkazov 
 
Metlika, 14/2-2019 
 
Pripravila:      Belokranjski muzej Metlika: 
Tanja Križ      Andreja Brancelj Bednaršek, direktorica 


